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  Pom. II/7 - Punkt Pielęgniarski     

1 Lada pielęgniarska 1350x600x780/1150 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Lada 

wyposażona w: 1x szafka "400" (4x szuflada); 1x szafka 

otwarta pod komputer "350"; 1x wysuwana półka pod 
klawiaturę. Blat laminat HPL. Dodatkowo nadstawka otwarta 

o wymiarach 1350x250x370. Nadstawka z podziałem 
poziomym. Górna część wyposażona w 5x pionowa 

przegroda. 

1   

2 Szafa na dokumenty 800x450x2000 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Szafa z 

podziałem poziomym. Część górna o wysokości ok. 1100mm 

wyposażona w 2x drzwiczki z płyty i 2x półka, część dolna o 
wysokości ok. 870mm wyposażona w 2x drzwiczki z płyty i 

1x półka.  

3   

  
  Pom. II/8 - Pokój Przygotowawczy     

3 Zabudowa przyścienna 3700x650x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa "800" (2x 

drzwi, 1x bezdotykowa bateria nastołowa z mieszaczem c/z 
woda, 1x umywalka ze stali nierdzewnej ; 1x szafka 

zlewozmywakowa "750" (2x drzwi, 2x drzwi, 1x bezdotykowa 
bateria nastołowa z mieszaczem c/z woda, 1 x zlew 

jednokomorowy  ze stali nierdzewnej ); 3x szafka "500" (3x 
szuflada p/w, 1x zamek centralny); 1x  zabudowa lodówki 

"650" (1x drzwi, 1x lodówka do zabudowy). Blat: z 

konglomeratu żywicy akrylowej i mineralnego glinu. 

1   

4 Zabudowa wisząca 1500x300x450 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 3x szafka wisząca "500" (1x drzwi, 1x 
półka). 

1   
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  Pom. II/9 - Gabinet Zabiegowy     

6 Zabudowa przyścienna 3700x650x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 
składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa "800" (2x 

drzwi, 1x bezdotykowa bateria nastołowa z mieszaczem c/z 
woda, 1x umywalka ze stali nierdzewnej; 1x szafka 

zlewozmywakowa "750" (2x drzwi, 2x drzwi, 1x bezdotykowa 

bateria nastołowa z mieszaczem c/z woda, 1 x zlew 
jednokomorowy  ze stali nierdzewnej ); 3x szafka "500" (3x 

szuflada p/w, 1x zamek centralny); 1x  zabudowa lodówki 
"650" (1x drzwi, 1x lodówka do zabudowy). Blat: z 

konglomeratu żywicy akrylowej i mineralnego glinu. 

1   

7 Zabudowa wisząca 1500x300x450 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 
składająca się z: 3x szafka wisząca "500" (1x drzwi, 1x 

półka). 

1   

 
    

    
  

  
  Pom. II/12 - Sala 3 - łóżkowa     

8 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

9 Szafa ubraniowa 400x550x2000 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafa wyposażona w: 2x półka, 1x drążek na 

ubrania. Szafa zamykana na zamek. 
3   

  
  Pom. II/13 - Sala 2 - łóżkowa     

11 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

12 Szafa ubraniowa 400x550x2000 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafa wyposażona w: 2x półka, 1x drążek na 

ubrania. Szafa zamykana na zamek. 
2   
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  Pom. II/15 - Sala 4 - łóżkowa     

13 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  
  Pom.  - Sala 2 - łóżkowa       

14 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  
  Pom. II/18 - Sala 3 - łóżkowa     

15 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/20 - Sala 3 - łóżkowa     

16 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/21 - Sala 3 - łóżkowa     

17 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/22 - Sala 3 - łóżkowa     

18 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/23 - Sala 3 - łóżkowa     

19 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  
  Pom. II/24 - Sala 3 - łóżkowa     

20 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  
  Pom. II/25 - Sekretariat       
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21 Biurko komputerowe 1200x600x750 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Biurko wyposażone w: 1x wysuwana półka pod 
klawiaturę; 1x podstawka jezdna pod PC "250" (4x kółko 

min. Ø50 w tym dwa z hamulcem). Blat: podwójna płyta 
meblowa. 

3   

22 Szafka mobilna 400x500x600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafka wyposażona w: 4x szuflada, 4x kółka min. 
Φ50 w tym dwa z hamulcem. 

3   

23 Szafa biurowa z nadstawką 800x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafa o wysokości 1150mm wyposażona w: 2x 

drzwiczki i 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 
wyposażona w: 2x półka. 

5   

24 Szafa biurowa otwarta z 

nadstawką 

400x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafa otwarta o wysokości 1150mm wyposażona 
w: 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

3   

25 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/26 - Kuchenka Oddziałowa     

26 Zabudowa przyścienna 3400x600x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 1x szafka "600" (2x drzwi, 1x półka); 2x 
szafka "750" (2x drzwi, 1x półka); 1x szafka pod zlew 

dwusekcyjna "1300" (sekcja lewa: 2x drzwi, 1x zlew 

jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 1x bateria nastołowa z 
mieszaczem c/z woda; sekcja prawa: 1x drzwi, 1x kosz 

podwieszany na odpady). Blat: laminat HPL. Zabudowa płyty 
elektrycznej czteropalnikowej elektrycznej.  

1   

27 Zabudowa wisząca 3400x300x600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 
składająca się z: 4x szafka wisząca "600" (2x drzwi, 2x 

półka); 2x szafka wisząca "500" (1x drzwi, 2x półka). 

1   

  
  Pom. II/27 - Gabinet Ordynatora     
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28 Biurko komputerowe 1200x600x750 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Biurko wyposażone w: 1x wysuwana półka pod 
klawiaturę; 1x podstawka jezdna pod PC "250" (4x kółko 

min. Ø50 w tym dwa z hamulcem). Blat: podwójna płyta 
meblowa. 

1   

29 Szafka mobilna 400x500x600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafka wyposażona w: 4x szuflada, 4x kółka min. 
Φ50 w tym dwa z hamulcem. 

1   

30 Szafa biurowa z nadstawką 800x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafa o wysokości 1150mm wyposażona w: 2x 
drzwiczki i 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

5   

31 Szafa biurowa otwarta z 
nadstawką 

400x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafa otwarta o wysokości 1150mm wyposażona 

w: 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

3   

32 Stolik okolicznościowy 1200x800x400 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Stół wyposażone w: 4x stalowa noga meblowa 

Ø60. Blat: podwójna płyta meblowa. 
1   

33 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  

Pom. II/28 - Pokój 
lekarski       

34 Biurko komputerowe 1200x600x750 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Biurko wyposażone w: 1x wysuwana półka pod 

klawiaturę; 1x podstawka jezdna pod PC "250" (4x kółko 
min. Ø50 w tym dwa z hamulcem). Blat: podwójna płyta 

meblowa. 

5   

35 Szafka mobilna 400x500x600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafka wyposażona w: 4x szuflada, 4x kółka min. 

Φ50 w tym dwa z hamulcem. 
5   

36 Szafa biurowa z nadstawką 800x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafa o wysokości 1150mm wyposażona w: 2x 
drzwiczki i 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

2   
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37 Szafa biurowa otwarta z 
nadstawką 

400x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafa otwarta o wysokości 1150mm wyposażona 

w: 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

2   

38 Stolik okolicznościowy 1200x800x400 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Stół wyposażone w: 4x stalowa noga meblowa 

Ø60. Blat: podwójna płyta meblowa. 
1   

39 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/30 - Korytarz       

40 Zabudowa przyścienna 3000x650x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa "800" (2x 
drzwi, 1x bezdotykowa bateria nastołowa z mieszaczem c/z 

woda, 1x zlew jednokomorowy i okrągłą umywalką  ze stali 

nierdzewnej; 1x szafka stacjonarna "800" (2x drzwi, 1x 
półka); 1x szafka "750" (3x szuflada p/w); 1x zabudowa 

lodówki "650" (1x drzwi, 1x lodówka do zabudowy). Blat: 
laminat HPL. 

1   

41 Zabudowa wisząca 2200x300x350/600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 
składająca się z: 2x szafka wisząca "800" (2x drzwi, 1x 

półka); 1x szafka wisząca "600" (2x drzwi, 1x półka). 

1   

  
  Pom. II/31 - Gabinet Ordynatora     

42 Biurko komputerowe 1200x600x750 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Biurko wyposażone w: 1x wysuwana półka pod 

klawiaturę; 1x podstawka jezdna pod PC "250" (4x kółko 
min. Ø50 w tym dwa z hamulcem). Blat: podwójna płyta 

meblowa. 

1   

43 Szafka mobilna 400x500x600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafka wyposażona w: 4x szuflada, 4x kółka min. 

Φ50 w tym dwa z hamulcem. 
1   



40 
 

44 Szafa biurowa z nadstawką 800x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafa o wysokości 1150mm wyposażona w: 2x 

drzwiczki i 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

5   

45 Szafa biurowa otwarta z 
nadstawką 

400x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Szafa otwarta o wysokości 1150mm wyposażona 

w: 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 
wyposażona w: 2x półka. 

3   

46 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  

  
Pom. II/32 - Pokój 
lekarski       

47 Biurko komputerowe 1200x600x750 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 
socjalne”. Biurko wyposażone w: 1x wysuwana półka pod 

klawiaturę; 1x podstawka jezdna pod PC "250" (4x kółko 

min. Ø50 w tym dwa z hamulcem). Blat: podwójna płyta 
meblowa. 

5   

48 Szafka mobilna 400x500x600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafka wyposażona w: 4x szuflada, 4x kółka min. 
Φ50 w tym dwa z hamulcem. 

5   

49 Szafa biurowa z nadstawką 800x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafa o wysokości 1150mm wyposażona w: 2x 

drzwiczki i 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 
wyposażona w: 2x półka. 

1   

50 Szafa biurowa otwarta z 

nadstawką 

400x450x1150/1870 Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble 

socjalne”. Szafa otwarta o wysokości 1150mm wyposażona 
w: 2x półka; nadstawka otwarta o wysokości 720mm 

wyposażona w: 2x półka. 

1   

51 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   
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52 Zabudowa przyścienna 3000x650x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa "800" (2x 

drzwi, 1x bezdotykowa bateria nastołowa z mieszaczem c/z 
woda, 1x zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej; 1x 

szafka stacjonarna "800" (2x drzwi, 1x półka); 1x szafka 
"750" (3x szuflada p/w); 1x zabudowa lodówki "650" (1x 

drzwi, 1x lodówka do zabudowy). Blat: laminat HPL. 

1   

53 Zabudowa wisząca 2200x300x350/600 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 2x szafka wisząca "800" (2x drzwi, 1x 
półka); 1x szafka wisząca "600" (2x drzwi, 1x półka). 

1   

  
  Pom. II/38 - Sala 5 - łóżkowa     

54 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/39 - Sala 3 - łóżkowa     

55 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom.  - Sala 3 - łóżkowa       

56 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 
w: 4x haczyk na ubranie. 

1   

  
  Pom. II/42 - Gabinet Zabiegowy     
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57 Zabudowa przyścienna 3700x650x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa "800" (2x 

drzwi, 1x bezdotykowa bateria nastołowa z mieszaczem c/z 
woda, 1x umywalka ze stali nierdzewnej ); 1x szafka 

zlewozmywakowa "750" (2x drzwi, 2x drzwi, 1x bezdotykowa 
bateria nastołowa z mieszaczem c/z woda, 1 x zlew 

jednokomorowy  ze stali nierdzewnej ); 3x szafka "500" (3x 

szuflada p/w, 1x zamek centralny); 1x  zabudowa lodówki 
"650" (1x drzwi, 1x lodówka do zabudowy). Blat: z 

konglomeratu żywicy akrylowej i mineralnego glinu. 

1   

58 Zabudowa wisząca 1500x300x450 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 
składająca się z: 3x szafka wisząca "500" (1x drzwi, 1x 

półka). 

1   

  
  Pom. II/43 - Sala 3 - łóżkowa     

59 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  
  Pom. II/46 - Sala 4 - łóżkowa     

60 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

  
  Pom. II/53 - Pokój Przygotowawczy     
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61 Zabudowa przyścienna 2200x650x900 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 
specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa 

składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa "800" (2x 

drzwi, 1x bezdotykowa bateria nastołowa z mieszaczem c/z 
woda, 1x umywalka ze stali nierdzewnej ); 1x szafka 

zlewozmywakowa "750" (2x drzwi, 2x drzwi, 1x bezdotykowa 
bateria nastołowa z mieszaczem c/z woda, 1 x zlew 

jednokomorowy  ze stali nierdzewnej ); 1x  zabudowa 

lodówki "650" (1x drzwi, 1x lodówka do zabudowy). Blat: z 
konglomeratu żywicy akrylowej i mineralnego glinu. 

1   

  
  Pom. II/54 - Punkt Pielęgniarski     

63 Szafa na dokumenty 800x450x2000 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Szafa z 
podziałem poziomym. Część górna o wysokości ok. 1100mm 

wyposażona w 2x drzwiczki z płyty i 2x półka, część dolna o 

wysokości ok. 870mm wyposażona w 2x drzwiczki z płyty i 
1x półka.  

1   

64 Lada pielęgniarska 1350x600x780/1150 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble 

specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego”. Lada 

wyposażona w: 1x szafka "400" (4x szuflada); 1x szafka 
otwarta pod komputer "350"; 1x wysuwana półka pod 

klawiaturę. Blat laminat HPL. Dodatkowo nadstawka otwarta 
o wymiarach 1350x250x370. Nadstawka z podziałem 

poziomym. Górna część wyposażona w 5x pionowa 
przegroda. 

1   

  
  Pom. II/56 - Sala 1 - łóżkowa     

65 Wieszak ubraniowy naścienny 500x1000 Wieszak wykonany z płyty meblowej. Wieszak wyposażony 

w: 4x haczyk na ubranie. 
1   

        1   

            

 


