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Załącznik nr 1 do Formularza oferty  
dla zadania nr 2 – Meble wykonane na 
zamówienie 

 
 

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH 
 

Przedmiot: MEBLE Z ATESTEM HIGIENICZNYM   
 
Nazwa producenta/Kraj:   
 
Nazwa/Typ:    
 
Rok produkcji: 2019 
 

Lp. PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE 
WYMAGANIA 

TAK/ NIE 
PARAMETRY 
OFEROWANE 

1 KONSTRUKCJA 

1.1 

Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości minimum 
22 mm wykonane z podwójnej blachy 
ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi 
wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami 
srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym 
IGP-DURA®care. Drzwi szafek i fronty szuflad z 
wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym 
odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień 
tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. 
Konstrukcja frontów musi zapewniać  ich szczelne 
i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod 
uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie – 
wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od 
potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby 
wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty 
szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, 
konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z 
trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym 
(nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym 
oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału 
odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, 
promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie 
frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek  
przyklejanych lub mocowanych na powierzchni 
wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów 
szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie 
powodował przerw w uszczelce. 

TAK, opisać  

1.2 

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie 
litery „C”, wykonane ze stopu  cynku i aluminium z 
efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt  
umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach 
całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). 

TAK, opisać  

1.3 

Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające 
regulację elementów  frontowych w minimum 
trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie 
drzwi o kąt co najmniej 155°. Zawiasy z systemem 

TAK, opisać  
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cichego domykania. 

1.4 

Szuflady typu METABOX, osadzone na 
prowadnicach kulkowych, z funkcją samo 
domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego 
wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o 
zróżnicowanej szerokości i głębokości z 
możliwością dostosowania do różnych 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 

TAK, opisać  

1.5 

Półki ze skokową regulacją wysokości położenia 
maksymalnie co 25 mm mocowane na 
wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” 
wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie 
wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki 
zabezpieczające półkę przed  wypadnięciem. Nie 
dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – 
kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa 
sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty 
meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 
minimum 18 mm na bazie płyty wiórowej o 
gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3. Wszystkie 
krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości 
minimum 2 mm. 

TAK, opisać  

1.6 

Blat roboczy o grubości minimum 30 mm 
wykonany z materiału typu Corian lub 
równoważnego, tj. blaty z materiału 
kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z 
rowkiem antyzaciekowym,  zapewniające wysoką 
higieniczność. 
Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na 
całej jego długości blatu (ok. 0,4 cm od krawędzi). 
W przypadku, gdy rowek znajdzie się w części 
płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, 
stanowiącą zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
lub 
Blaty robocze o grubości minimum 38 mm, 
oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o 
grubości minimum 0,6 mm o wysokim stopniu 
twardości i wytrzymałości na uszkodzenia 
mechaniczne oraz  podwyższonej odporności 
chemicznej.  
Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja 
szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i 
umywalek w blaty gładkie, bez  zagłębień i ostrych 
krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Zlewy w komplecie. 
Baterie po stronie Zamawiającego. 

TAK, opisać  

1.7 

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające 
czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem 
mebla. Cokół w całości wykonany z blach 
ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi 
wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami 
srebra, o wysokości minimum 100 mm cofnięty o 
minimum 50 mm w stosunku do przedniej dolnej 
krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory 
wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. 
Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również 
cokołów dostawianych, mocowanych do nóżek 
szafek za pomocą zaczepów. 

TAK, opisać  



Strona 3 z 6 

 

1.8 

Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących 
posiadające tzw. okapnik  (górny cokół 
wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w 
systemie dwuwarstwowym z lekkim 
wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. 
Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty 
zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki 
sposób, aby tworzył zlicowaną powierzchnię z 
zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. 

TAK, opisać  

1.9 

Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o grubości minimum 18 
mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie 
mniejszej niż 650 kg/m3. Dotyczy to również 
tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych 
ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt 
pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek 
wyposażone w metalowe rastry do montażu 
wsporników do półek, ram koszy i kuwet. 
Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą 
regulację wysokości położenia montowanych 
elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. 
Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 
25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz 
szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą 
stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości 
powierzchnie, pozbawione wystających 
elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, 
takich jak śruby i wkręty. 

TAK, opisać  

2 KOLORYSTYKA: 

2.1 

Gama kolorystyczna pozwalająca na 
indywidualny dobór zapewniający harmonię 
mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z 
Zamawiającym po wyborze Wykonawcy. 

TAK, podać  

2.2 

Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród 
minimum 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka 
cokołów ujednolicona z korpusem mebli. 
Korpusy:  W odcieniach jasnego beżu lub szarości, 
o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w 
czystości. 

TAK, opisać  

2.3 Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. TAK, podać  

3 WYKOŃCZENIE 

3.1 
Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane.  
Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. 

TAK, opisać  

3.2 
Miejsca styku blatów ze ścianą  uszczelnione, 
wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy 
zabudów). 

TAK, opisać  

4. Meble posiadające atest higieniczny. TAK, załączyć  

5. 

Konstrukcja mebli powinna umożliwiać 
wykonanie zabudowy „pod wymiar” z 
bezwzględnym zachowaniem technologii 
wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie 
asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są 
wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza 
odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów 
gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w 
specyfikacji. 

TAK, opisać  
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6. Gwarancja minimum 24 miesiące  TAK, opisać  

WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ 

1.  POMIESZCZENIE 3.14 – Gabinet Badań 

1.1 

Szafa na materiały medyczne wykonana wg 
powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa jednodrzwiowa, wyposażona w minimum 5 
przestawnych półek, zamykana na klucz. 
Wymiary ( szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK, opisać  

2.  POMIESZCZENIE 3.15 – Gabinet Zabiegowy 

2.1 

Zestaw szafek medycznych tworzący zabudowę 
meblową, wykonaną wg powyższego opisu. 
Elementy zabudowy: 
1x szafka podblatowa, jednokomorowa, 
jednodrzwiowa, minimum 1 przestawna półka 
zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa, jednokomorowa, 
jednodrzwiowa, minimum 1 przestawna półka 
zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa dwudrzwiowa do zabudowy 
zlewu jednokomorowego, zlew w komplecie. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa, minimum 3 szufladowa, 
zamykana na klucz. – 1 szt. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300x600x900 mm 
(+/-20mm) 
2x Szafka podblatowa, min. 3 szufladowa, 
zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
3x szafka wisząca, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x 
przestawna półka zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x300x720 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka wisząca, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x 
przestawna półka, zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 850x300x720 mm 
(+/-20 mm) 
1x Szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 
2x przestawna półka, zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450x300x720 mm 
(+/-20 mm) 
Blat typu corian 

TAK,  opisać  

3.  POMIESZCZENIE 3.16 – Pomieszczenie Przygotowawcze 

3.1 

Zestaw szafek medycznych tworzący zabudowę 
meblową, wykonaną wg powyższego opisu. 
Elementy zabudowy: 
1x szafka podblatowa, minimum 4 szufladowa, 
zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm 

TAK,  opisać  
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(+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa, minimum 2 szufladowa, 
zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa, minimum 3 szufladowa, 
zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
3x szafka podblatowa, dwudrzwiowa, minimum 1 
przestawna półka, zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x900 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa, dwudrzwiowa do 
zabudowy zlewu jednokomorowego, zlew w 
komplecie. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
800x600x900 mm (+/-20 mm) 
1x szafka wisząca, jednokomorowa, 
jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona 
w minimum 2 przestawne półki, zamykana na 
klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x300x720 
mm (+/-20 mm) 
3x szafka wisząca, jednokomorowa, 
jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona 
w minimum 2 przestawne półki, zamykana na 
klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x300x720 
mm (+/-20 mm) 
1x szafka wisząca, jednokomorowa, 
jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona 
w minimum 2 przestawne półki, zamykana na 
klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x300x720 
mm (+/-20 mm) 
Blat typu corian 

3.2 

Szafa czterodrzwiowa, drzwi w połowie 
przeszklone, wyposażona w minimum 5 
przestawnych półek, wykonana wg powyższej 
technologii. Szafa zamykana na klucz – 2 szt. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać  

3.3 

Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w 
minimum 5 przestawnych półek, wykonana wg 
powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 
2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 
mm (+/-20 mm) 

TAK,  opisać  

4.  POMIESZCZENIE 3.61 – Gabinet Badań 

4.1 

Szafa na materiały medyczne, wykonana wg 
powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa jednodrzwiowa, wyposażona w minimum 5 
przestawnych półek, zamykana na klucz. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK, opisać  
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Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet 
jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako 
brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku 
polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy 
– dołączyć do oferty 

 
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po 
zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych 
zakupów inwestycyjnych. 

 
 
 
 

 ............................................ 
                                          data, podpis Wykonawcy 
 


