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

 
 

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH 
 

Przedmiot: MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ   
 
Nazwa producenta/Kraj:   
 
Nazwa/Typ:    
 
Rok produkcji: 2019 
 

Lp. Opis parametrów technicznych 
Wymagania 

TAK/NIE 
Opis parametrów technicznych 

Standard: EKONOMICZNY 

1 KONSTRUKCJA 

1.1 

Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, na 
bazie płyty wiórowej o gęstości minimum  650 
kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością 
na ścieranie w klasie higieniczności E1. 
Tylne ściany wykonane z płyty meblowej o 
grubości 18 mm lub z płyty hdf. Wszystkie szafki 
muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza 
się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. 
Każdy mebel musi posiadać możliwość 
samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne 
części szafek takie jak boki, skrajne moduły 
zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym 
klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek. 

TAK, opisać  

1.2 
Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 
mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. 

TAK, opisać  

1.3 Zabudowa meblowa wykończona cokołem. TAK, opisać  

1.4 

Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm na 
bazie płyty wiórowej o gęstości 650 kg/m3. 
W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. 

TAK, opisać  

1.5 
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie 
litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt. 

TAK, opisać  

1.6 
Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją 
samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie 
mniejszym niż 90°. 

TAK, opisać  

1.7 

Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z 
możliwością dostosowania do różnych 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych. 

TAK, opisać  
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1.8 

Półki w całości wykonane z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm na 
bazie płyty wiórowej o gęstości 650 kg/m3. (Półki 
przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w 
boczne ściany korpusu. Wszystkie krawędzie 
półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości 
minimum 0,8 mm) 

TAK, opisać  

1.9 

Blaty robocze w zabudowach socjalnych o 
grubości minimum 38 mm, oklejane laminatem 
wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o 
wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na 
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej 
odporności chemicznej. Zlewy, umywalki  w 
komplecie. 
Baterie po stronie Zamawiającego. 

TAK, opisać 
 
 

1.10 

Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o 
grubości minimum 36 mm, z obrzeżem z 
tworzywa ABS o grubości minimum 2 mm 
Biurka zabudowane blendą frontową. 

TAK, opisać  

2 KOLORYSTYKA: 

2.1 

Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na 
indywidualny dobór, zapewniający harmonię 
mebli z kolorystyką wnętrza z minimum 35 
dekorów – uzgodniona z Zamawiającym po 
wyborze wykonawcy. 

TAK, podać  

2.2 

Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty 
oraz blatów. W przypadku zastosowania płyt o 
strukturze drewna, słoje powinny być ułożone 
pionowo. 

TAK, opisać  

2.3 Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. TAK, podać  

3 WYKOŃCZENIE 

3.1 

Wszystkie widoczne krawędzie korpusów 
zabezpieczone okleiną ABS o grubości minimum 
0,8 mm, natomiast frontów o grubości minimum 2 
mm. 

TAK, opisać  

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

TAK, opisać  

3.3 

Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami 
przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna 
umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z 
zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków 
technicznych poszczególnych pomieszczeń. 

TAK, opisać  

4. 

Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest 
higieniczny (wystawiony przez uprawnioną 
jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w 
placówkach medycznych. 

TAK, załączyć  

5. Gwarancja minimum 24 miesiące 
TAK,  

podać w miesiącach 
 

WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ 
1.  POMIESZCZENIE 3.14 – Dyżurka Oddziałowej 

1.1 Biurko lekarskie narożne, z blatem typu ergo – 1 
szt. 
Wyposażenie biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm 

TAK,  opisać 
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1x półka pod klawiaturę 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
1600/1000x600/600x780 mm (+/-50 mm) 

2.  POMIESZCZENIE 3.15 – Gabinet Zabiegowy 

2.1 Biurko lekarskie narożne, z blatem typu ergo – 1 
szt. 
Wyposażenie biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm 
1x półka pod klawiaturę 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
1400/1000x600/600x780 mm (+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

3.  POMIESZCZENIE 3.16 – Pomieszczenie Przygotowawcze  

3.1 Biurko lekarskie – 2 szt. 
Wyposażenie jednego biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm 
1x półka pod klawiaturę 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x600x780 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

4.  POMIESZCZENIE 3.17 – Pomieszczenie Socjalne  

4.1 Zabudowa meblowa socjalna, wykonana wg 
powyższej technologii.  – 1 kpl. 
Elementy zabudowy: 
1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x 
przestawna półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x300x700 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka wisząca, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x 
przestawna półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x300x700 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x 
przestawna półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 530x300x700 mm 
(+/-20 mm) 
1x szafka wisząca narożna, dwudrzwiowa, drzwi 
pełne, 2x przestawna półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900/600x300x700 
mm (+/-20 mm) 
1x szafka podblatowa, jednodrzwiowa z szufladą, 
1 przestawna półka. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x600x900 mm 
(+/-50mm) 
1x szafka podblatowa, dwudrzwiowa do 
zabudowy zlewu jednokomorowego, zlew w 
komplecie. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x600x900 mm 
(+/-50 mm) 
1x szafka podblatowa, jednodrzwiowa, 1x 
przestawna półka. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 850x600x900 mm 
(+/-50 mm) 
Blat laminowany długości 2650 mm (+/- 50 mm) 

TAK,  opisać 

 

4.2 Szafa ubraniowa wykonana wg powyższej TAK,  opisać  
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technologii – 2 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na 
klucz. Wewnątrz drążek na ubrania typu puzon, 3 
półki  (jedna u góry – nad drążkiem, dwie na dole) 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x450x2100 
mm(+/-50 mm) 

4.3 Stół – 1 szt. 
Blat o grubości minimum 36 mm, oparty na 4 
nogach 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x800x750 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

5.  POMIESZCZENIE 3.18 – Lada Pielęgniarska 

5.1 Lada pielęgniarska dwustanowiskowa, z 
nadstawką o długości ok. 3400 mm – 1 szt. 
Elementy lady: 
2x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm (+/-50 mm), zamykana na 
klucz 
2x szafka podblatowa z minimum 3 szufladami, 
szerokość 400 mm (+/-50 mm), zamykana na 
klucz 
2x półka pod klawiaturę 
1x nadstawka z podziałem pionowym i poziomym 
(do uzgodnienia na etapie realizacji), nadstawka o 
wysokości 450 mm (+/-50 mm), blat nadstawki 
grubość 36 mm, głębokość nadstawki 200 mm 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
3400x600/650x780/1230 mm(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

5.2 Szafa na dokumentację medyczną wykonana wg 
powyższej technologii.– 2 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na 
klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne 
półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x500x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

5.3 Szafa – komoda na dokumentację medyczną 
wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na 
klucz, wyposażona w minimum 3 przestawne 
półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x1500 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

6.  POMIESZCZENIE 3.21 – Gabinet Badań 

6.1 Biurko lekarskie w kształcie litery „L”– 1 szt. 
Wyposażenie  biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm 
1x półka pod klawiaturę 
1x kontener podblatowy jednodrzwiowy z 
szufladą, komora wyposażona w przestawną 
półkę szerokości 400 mm 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
1400/1200x500/600x780 mm (+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

6.2 Szafa – komoda na dokumentację medyczną 
wykonana wg powyższej technologii – 2 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na 

TAK,  opisać 
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klucz, wyposażona w minimum 3 przestawne 
półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x1500 mm 
(+/-50 mm) 

6.3 Szafa ubraniowa wykonana wg powyższej 
technologii – 1 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na 
klucz. Wewnątrz drążek na ubrania typu puzon, 2 
półki  (jedna u góry – nad drążkiem, jedna na dole) 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x450x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

6.4 1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x 
przestawna półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300x300x700 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

6.5 1x szafka wisząca, otwarta, 1x półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x300x700 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 
 

7.  POMIESZCZENIE 45 – Gabinet Profesor 

7.1 Biurko lekarskie z dostawka konferencyjną – 1 szt. 
Wyposażenie biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości ok. 400 mm 
1x półka pod klawiaturę 
1x kontener podblatowy z minimum 3 szufladami, 
szerokości ok. 400 mm 
Wymiary biurka (szer. x gł. x wys.): 1500x600-
650x780 mm (+/-50 mm) 
1x dostawka (stół) o wymiarach (szer. x gł. x 
wys.): 1500x600-650x780 mm (+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.2 Szafka wisząca otwarta – wykonana w powyższej 
technologii – 1 szt. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x300x500 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.3 Szafa – komoda na dokumentację medyczną 
wykonana powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa trzysekcyjna, dwudrzwiowa z 3 szufladami, 
częściowo otwarta, skrajne sekcje z drzwiami 
pełnymi wyposażone w minimum 2 przestawne 
półki, zamykane na klucz, sekcja środkowa z 
trzema szufladami od dołu, nad szufladami część 
otwarta. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x1200 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.4 Szafa ubraniowa wykonana wg powyższej 
technologii – 1 szt. 
Szafa jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na 
klucz. Wewnątrz drążek na ubrania, 2 półki  
(jedna u góry – nad drążkiem, jedna na dole) 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.5 Nadstawka na szafę ubraniową wykonana wg 
powyższej technologii – 1 szt. 
Nadstawka jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x 
przestawna pólka 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x700 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 
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7.6 Szafa na dokumentację medyczną wykonana wg 
powyższej technologii – 3 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na 
klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne 
półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.7 Nadstawka na szafę na dokumentację medyczną 
wykonana wg powyższej technologii – 3 szt. 
Nadstawka jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x 
przestawna półka 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x700 
mm(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.8 Szafa na dokumentację medyczną wykonana wg 
powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na 
klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne 
półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x450x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

7.9 Szafę na dokumentację medyczną wykonana wg 
powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na 
klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne 
półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x450x2100 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

8.  POMIESZCZENIE 46 – Sekretariat Medyczny 

8.1 Biurko lekarskie dwustanowiskowe, z blatem typu 
ergo – 1 szt. 
Wyposażenie biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm 
2x półka pod klawiaturę 
1x kontener podblatowy, minimum 3x szuflada 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 2200x600/600x780 
mm (+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

8.2 1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x 
przestawna półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x300x700 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

8.3 Szafka wisząca otwarta – wykonana w powyższej 
technologii – 1 szt. 
1x półka  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x300x700 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

8.4 Szafa dwukomorowa, dwudrzwiowa, z żaluzją 
wykonana w powyższej technologii – 1 szt. 
Sekcja dolna dwudrzwiowa, do zabudowy 
umywalki, umywalka wpuszczona w blat, w 
komplecie.  
Sekcja górna zamykana żaluzja (z góry na dół), w 
części górnej z minimum 2 półkami na np. 
filiżanki.  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

8.5 Szafa – komoda na dokumentację medyczną 
wykonana powyższej technologii – 1 szt. 

TAK,  opisać 
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Szafa/komoda jednodrzwiowa, drzwi pełne, 
zamykana na klucz, wyposażona w minimum 3 
przestawne półki. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x450x1200 mm 
(+/-50 mm) 

8.6 Szafa dwudrzwiowa na dokumentację medyczną, 
drzwi pełne, wyposażona w minimum 4 
przestawne półki, wykonana wg powyższej 
technologii. Szafa zamykana na klucz – 1 szt. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x450x2100 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

9.  POMIESZCZENIE 48 – Gabinet Zastępcy Profesor 

9.1 Biurko lekarskie z blatem typu ergo – 1 szt. 
Wyposażenie biurka: 
1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, 
komora wyposażona w przestawną półkę 
szerokości 400 mm 
1x półka pod klawiaturę 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1600/1000x600x780 
mm (+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

9.2 Szafa – komoda na dokumentację medyczną 
wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. 
Szafa/komoda dwudrzwiowa, drzwi pełne, 
zamykana na klucz, wyposażona w minimum 3 
przestawne półki. Na życzenie częściowo otwarta. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x550x1200 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

9.3 Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w 
minimum 4 przestawne półki, wykonana wg 
powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 
2 szt. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x2100 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

9.4 Nadstawka na szafę na dokumentację medyczną 
wykonana wg powyższej technologii – 2 szt. 
Nadstawka jednodrzwiowa, drzwi pełne, 
zamykane na klucz.  
1x przestawna pólka 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x700 mm 
(+/-50 mm) 

TAK,  opisać 

 

9.5 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 
wykonana wg powyższej technologii. Szafa 
zamykana na klucz – 1 szt. 
Szafa wyposażona w drążek typu puzon oraz 2 
półki (jedna nad drążkiem, druga na dole). 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x500x2100 mm 
(+/-20 mm) 

TAK,  opisać 

 

10.  POMIESZCZENIE 61 – Gabinet Badań 

10.1 Biurko jezdne na metalowej ramie – 1 szt. 
Koła o średnicy ok. 100 mm, 2 z blokadą jazdy. 
Blat o grubości 36 mm 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x900x800 mm 
(+/-20 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 
 


