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Zestawienie parametrów równoważnych dla znaków towarowych oraz urządzeń opisanych 

w projekcie pn. „Rozbudowa z przebudową klatki schodowej K-1 Przychodni Przyjęć 

Pierwszorazowych z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego jako komunikacji do 

projektowanego łącznika na estakadzie, w poziomie II pietra budynku „A”, z obejściem budynku 

„E” Bloku Operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii – realizowana jako Etap I (z całości 

głównego zadania inwestycyjnego nadbudowy Pawilonu Przyjęć Pierwszorazowych). 

 

 

lp. nazwa materiału 
parametry równoważne/zakres 

równoważności 

1. 

Przedmiar robót – cz. Elektryczna 

str. 10 poz. 7 

 

1.1. klapa oddymiająca „Prolight” 

E 100X100 

 

1.1. Klapa oddymiająca o czynnej 

powierzchni oddymiania 1,26m2 

(z owiewkami), o wymiarach 135cm x 
135cm 

2. 

Przedmiar robót – instalacja poczty 

pneumatycznej 

str. 1 poz. 3 

 

2.1. Komplet odprowadzenia 

powietrza dla stacji końcowej 

z Filtrem AntiVirus®, H14 -  

HEPA przetestowany zgodnie 

z normą PN EN17272 Dostawa 

elementów i montaż 

 

2.1. Komplet odprowadzenia powietrza dla 

stacji końcowej z filtrem HEPA H14 - o 

skuteczności całkowitej filtracyjnej 

99,995% 

3. 

Przedmiar robót – instalacja poczty 

pneumatycznej 

str. 1 poz. 10 

 

3.1. Pojemnik transportowy 

antybakteryjny AntiVirus® 

obustronnie otwierany (330 x Ø  

115 mm, włącznie z 2-ma 

czipami RFID), z jonami srebra 

oraz wyposażone w specjalne 

pierścienie ślizgowe wykonane z 

włókna węglowego o wydłużonej  

żywotności, zgodnie z ISO 22196 

oraz ISO 21702 - dostawa 

elementów 

3.1. Pojemnik transportowy antybakteryjny 

z jonami srebra obustronnie otwierany 

o wymiarach 330mm x Ø 115mm 

wyposażony w 2 czipy RFID, 

współpracujący z istniejącym systemem 

poczty pneumatycznej. Pierścienie 

ślizgowe wykonane z materiału 

zapewniającego długą żywotność. 

4. 
Przedmiar robót – instalacja poczty 

 



pneumatycznej 

str. 1 poz. 11 

 

4.1. Pojemnik transportowy 

samowyładowczy AntiVirus® 

obustronnie otwierany dla próbek 

biologicznych (minimalna długość 

wewnętrzna 260 mm x fi  

110mm, włącznie z 2 czipami 

RFID), z jonami srebra oraz 

wyposażone w specjalne  

pierścienie ślizgowe wykonane z 

włókna węglowego o wydłużonej 

żywotności, zgodnie  

z ISO 22196 oraz ISO 21702, 

przekrój okrągły pojemnika bez 

części broniących  

sprawnemu rozładowaniu 

przesyłki - Dostawa elementów 

 

 

4.1. Pojemnik transportowy antybakteryjny 

samowyładowczy dla próbek 

biologicznych z jonami srebra 

obustronnie otwierany o wymiarach 

wewnętrznych minimalnych 260mm x Ø 

260mm wyposażony w 2 czipy RFID, 

współpracujący z istniejącym systemem 

poczty pneumatycznej. Pierścienie 

ślizgowe wykonane z materiału 
zapewniającego długą żywotność. 

5. 

Przedmiar robót – instalacja poczty 

pneumatycznej 

str. 1 poz. 14 

 

5.1. Woreczki dla transportu materiału 

biologicznego - BIOHAZARD  

- Dostawa materiałów 

 

 

 

5.1. Woreczki do transportu materiału 

biologicznego zapewniające bezpieczny 

jego transport i zapobiegające 

przypadkowemu wydostaniu się 
materiału do kapsuły 

 

 

 

Opracował: Aleksander Kubiak 
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