
-01.01

kosze na śmieci szt.1

-01.02

I3 krzesło typowe - szt.7

-01.03

- umywalka - szt.1

x1 wiadro pedałowe - szt.3

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

- kosze na ubiory operacyjne - szt.2

Szu Szafka urbaniowa - szt.4

-01.04

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa ze stali chirurgicznej szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
łokciowy szt.1

- podajnik szczotek chirurgicznych - szt. 1

- szczotki chirurgiczne do mycia rąk - szt. 10

- pojemniki na użyte szczotki - szt. 1

reg regał 1900x600x2000 szt.1 

-01.05

-01.06

Bl blat laminowany na nogach + szuflady wg. rys. szt.1

Sz szafa dł.wg rys. , szer.600, wys.200 szt.2

- konsola operatora - szt.2

Zestaw komputerowy do obsługi systemu szt. 1

I2 fotel obrotowy - szt. 2

-01.07

- ramię C + stacja robocza - szt.1

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- stół pacjenta- stół operacyjny szt.1 

-
strzykawka automatyczna montowana do stołu 

pacjenta
szt. 1

- osłona górnych partii ciała - ruchoma - szt. 1

- kardiomonitor - szt.1

- lampa operacyjna jednokopułowa LED - szt. 1

- zawieszenie sufitowe monitorów - szt. 1

-01.08

Szu Szafka urbaniowa dwudzielna szt. 47

kosz na śmieci szt. 1

-01.09

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- miska ustępowa - szt.1

- umywalka - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

PIWNICA

MASZYNOWNIA

PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I PRACOWNIA MRI

HALL

KORYTARZ

ŚLUZA

MYJNIA PERSONELU

ŁAZIENKA

STEROWNIA

PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ Z ANGIOGRAFEM

SZATNIA MĘSKA



- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

-01.10

D7 biurko wg. rys. szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

I2 fotel obrotowy - szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

KK 60 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 1

Szb Szafa biurowa - szt.3

Mk mikrofalówka - szt. 1

X4 czajnik elektryczny - szt. 1

Zm50 zlew jednokomorowy na szafce - szt. 1

-01.11

D7 biurko wg. rys. szt.1

I2 fotel obrotowy - szt.5

- Zestaw komputerowy 230V szt.3

KK 60 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 4

Szb Szafa biurowa - szt.2

-01.12

D7 biurko wg. rys. szt.1

I2 fotel obrotowy - szt.5

- Zestaw komputerowy 230V szt.3

KK 60 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 4

Szb Szafa biurowa - szt.1

-01.15

Szu Szafka urbaniowa dwudzielna szt. 46

kosz na śmieci szt. 1

-01.16

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- miska ustępowa - szt.1

- umywalka - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

-01.17

I3 krzesło typowe - szt.14
zestaw komputerowy + połączony z systemem 

wyświetlania obrazu 
szt. 1

StK
stół konferencyjny – z  wykorzystaniem  do 

podłączenia stacji roboczych – przeglądowych i 
stanowisk studenckich przeglądowych

wg. rys.
Stacje 

robocze 
min. 20 + 1 

Telewizor  ultra HD (4K) min. 65'' celem 
wyświetlania obrazów diagnostyczno-

przeglądowych z podłączeniem do systemu 
PACS i połączeniem oraz integracją ze  

stanowiskami komputerowymi  i wewnętrznym 
systemem integrującym 

szt. 1

stanowiska komputerowe przeglądowe 
zintegrowane z systemem wewnętrznym 

dostępu do obrazów diagnostycznych 

szt. min. 20 
+ 1 

Rzutnik + ekran sterowany elektrycznie, 
chowany 

POKÓJ OPISÓW

POK. ADMINISTRACYJNY LEKARZY

SZATNIA DAMSKA

ŁAZIENKA

SALA SEMINARYJNA

POM. TECHNIKA



tablica suchościeralna 

kosz na śmieci szt. 1

-01.18

-01.19

-01.20

Bl blat laminowany na nogach wg. rys. szt.1

- konsola operatora - szt.2

I2 fotel obrotowy - szt.2

-01.21

-01.22

x1 wiadro pedałowe - szt. 3

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1 

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

KS6 szafka stojąca pod blatem na nóżkach dł.-wg rysunku, szer.600 szt. 2

KK6 szafka wisząca dł.-wg rysunku, szer.300 szt. 3

Ap aparat do MRI - szt. 1

-01.23

x1 wiadro pedałowe - szt. 3

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt. 1

Fpob Fotel  do pobierania prób - szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 1

-01.24

x3 wieszak ścienny - szt. 1

A5 kozetka lekarska 1820x550 szt. 1

szafka na rzeczy osobiste wg projektu

krzesło szt.  2

-01.25

x1 wiadro pedałowe - szt. 1

- miska ustępowa NPS - szt.1

- umywalka NPS - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- zestaw uchwytów nps szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

-01.26

A5
kozetka lekarska + zagłówek regulowany + 

wieszak na papier
min. 184x68 szt. 1

- umywalka - szt.1

USG

aparat do USG przejezdny podłączony do 
systemu min. PACS  RIS i systemu 

wewnętrznego szpitala  oraz do systemy TV 
wyświetlania obrazów 

przeglądowodydaktycznych

230V szt. 1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt. 1

SERWEROWNIA

UPS

STEROWNIA

USG 1

MASZYNOWNIA

REZONANS MAGNETYCZNY

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

SZATNIA

WC



L1 lampa projektor jezdna LED - szt. 1

I5 taboret obrotowy dedykowany do badań USG - szt. 1

krzesło dla pacjenta szt. 2

*11 zasłona - szt. 1

x1 wiadro pedałowe - szt. 3

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

F1 szafka lekarska jednodrzwiowa przeszklona wg rysunku szt. 1

D9 biurko wg. rys. szt. 1

I2 fotel obrotowy - szt. 1

- Zestaw komputerowy + drukarka 230V szt. 1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt. 1

Zm
Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-

komorowy ze stali nierdzewnej
Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 
dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem

szt. 1

KS6 szafka stojąca pod blatem na nóżkach dł.-wg rysunku, szer.600 szt. 1

- sprzęt drobny - 1 kmpl.

-01.27

x1 wiadro pedałowe - szt. 1

- miska ustępowa NPS - szt.1

- umywalka NPS - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- zestaw uchwytów nps szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

-01.28

A5
kozetka lekarska + zagłówek regulowany + 

wieszak na papier
min. 184x68 szt. 1

- umywalka - szt.1

USG

aparat do USG przejezdny podłączony do 
systemu min. PACS  RIS i systemu 

wewnętrznego szpitala  oraz do systemy TV 
wyświetlania obrazów 

przeglądowodydaktycznych

230V szt. 1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt. 1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

I5 taboret obrotowy dedykowany do badań USG - szt. 1

krzesło dla pacjenta Szt.  2

*11 zasłona - szt. 1

x1 wiadro pedałowe - Szt. 3

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

F1 szafka lekarska jednodrzwiowa przeszklona wg rysunku szt. 1

D9 biurko wg. rys. szt. 1

- Zestaw komputerowy + drukarka 230V szt. 1

I2 fotel obrotowy - szt. 1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt.  1

WC PACJENTÓW 

USG 2



R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt. 1

Zm
Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-

komorowy ze stali nierdzewnej
Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 
dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem

szt. 1

KS6 szafka stojąca pod blatem na nóżkach dł.-wg rysunku, szer.600 szt. 1

- sprzęt drobny - 1 kmpl

-01.29

x1 wiadro pedałowe - szt. 2

- miska ustępowa - szt.1

- umywalka - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

-01.30

x1 wiadro pedałowe - szt. 3

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

SM 43 wózek sprzątacza - szt. 1

ZM Zlewozmywak 1-komorowy na nóżkach 600x600 szt. 1

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 1

-01.31

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 7

-01.32

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 4

podest z tworzywa sztucznego szt 5

x1 wiadro pedałowe - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1 

- oczomyjka - szt. 1

- natrysk bezpieczeństwa - szt. 1

-01.33

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 6

podest z tworzywa sztucznego szt 5

-01.34

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 5

-01.35

-01.36

x1 wiadro pedałowe - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt. 1

-01.37

-01.38

-01.40

-01.41

WC PERSONELU

CHLOROWNIA

HYDROFORNIA

WĘZEŁ CIEPLNY

KOTŁOWNIA

WYMIENNIKI

PRZEDSIONEK

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCJI 

PRZEDSIONEK APTEKI

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

MAGAZYN ZASOBÓW

MAGAZYN PRODUKTÓW ŁATWOPALNYCH I ŻRĄCYCH



-01.42

-01.43

00.01

00.02

I4 krzesło - szt. 7

00.03

D7 biurko typowe szt.1

I3 krzesło typowe - szt.2

I2 fotel obrotowy - szt.1

Szb szafa biurowa - szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

00.04

x1 wiadro pedałowe - szt.2

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I2 fotel obrotowy - szt.1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

Fpob Fotel  do pobierania prób - szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 1

C1 stolik na materiał, statyw, probówki - szt. 1

A5 kozetka - szt. 1

00.05

x1 wiadro pedałowe - szt.3

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

WIR wirówka medyczna do krwi 230V 0,17Kw szt.3

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

C3 wózek ze stali chromoniklowej - szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.2

I2 fotel obrotowy - szt.2

00.07

Szu Szafka urbaniowa szt.10

00.08

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 2

- miska ustępowa - szt.1 

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 2

00.07A

Szu Szafka urbaniowa szt.10

KLATKA SCHODOWA

MAGAZYN

PARTER

LABORATORIUM Z PRACOWNIĄ SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ ORAZ BANKIEM KRWI

HALL

POCZEKALNIA

REJESTRACJA LABORATORIUM

POBIERANIE KRWI

PRZYJĘCIE I ROZDZIAŁ MATERIAŁU

SZATNIA 

UMYWALNIA

SZATNIA  CZYSTA



00.11

x1 wiadro pedałowe - szt.4

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

00.12

R3
Zamrażarka do przechowywania osocza 

świeżomrożonego
230V szt. 1

R2 Lodówka z zamrażarką 600x600;0,3kW;230V szt.3

00.13

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 3

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 2

Zm
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali 

kwasoodpornej  na nóżkach
600x600 szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

WIR wirówka 230V 0,17Kw szt.1

ApS Aparat do badań serologicznych - szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 6

00.14

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

D7 biurko typowe szt.1

Szb Szafa biurowa - szt.2

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 1

I1 fotel obrotowy,  menagerski - szt. 1

00.15

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

D7 biurko typowe szt.1

Szb Szafa biurowa - szt.2

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 1

I1 fotel obrotowy,  menagerski - szt. 1

00.16

Bl stół metalowy ze zestali nierdzewnej 1200x700 szt. 1

Zm
Zlewozmywak ze stali kwasoodpornej 1-

komorowy na nóżkach
600x600 szt. 1

MD1
Myjnia nieprzelotowa do szkła laboratoryjnego 

oraz narzędzi - Getinge 46-4
- szt. 1

00.17

x1 wiadro pedałowe - szt.2

ŚLUZA 

BANK KRWI

PRACOWNIA SEROLOGICZNA

KIEROWNIK SEROLOGII

KIEROWNIK LABOLATORIUM 

ZMYWALNIA

ANALITYKA OGÓLNA



Dig
Digestorium z płytką roboczą laminowaną 

wyposażone jedynie w gniazda elektryczne
230V 0,5kW szt. 1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 2

Zm
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali 

kwasoodpornej  na nóżkach
600x600 szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

WIRm wirówka do osadów moczu 230V 0,17Kw szt.1

Am Aparat do oznaczania moczu
320mm x 300mm x 120mm, 
Moc :100-240VAC, 50/60Hz

szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 2

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 2

00.18

x1 wiadro pedałowe - szt.3

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

Zm
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali 

kwasoodpornej  na nóżkach
600x600 szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

M mikroskop 230V szt.1

ApK Aparat do koagulogii - szt. 1

OPTIC Koagulometr K-3002 Optic wymiary 35cm x 42cm x 17 cm. szt. 1

Morf. Aparat morfologiczny 230V szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 4

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 3

zamrażarka szt. 1

00.19

x1 wiadro pedałowe - szt.4

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

Zm
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali 

kwasoodpornej  na nóżkach
600x600 szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

ApB Aparat biochemiczny - szt. 2

ApI Aparat immunochemiczny - szt. 2

Ex analizator biochemiczny - szt. 1

OM  gazometr 124 H x 362 W x 230, 110 VA szt. 1

Dig
Digestorium z płytką roboczą laminowaną 

wyposażone jedynie w gniazda elektryczne
230V 0,5kW szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 3

- Zestaw komputerowy 230V szt.2

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 5

stacja uzdatniania wody szt.1

PRACOWNIA HEMATOLOGII I KOAGULOGII

PRACOWNIA BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII



zamrażarka szt.1

00.20

reg regał - szt.1

00.21

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

- umywalka - szt. 1

KLVS-1
Loża z nawiewem laminarnym pionowym  

1800x
1885x860x2135         0,35 kW                        230V szt. 1

Zm
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali 

kwasoodpornej  na nóżkach
600x600 szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 3

M mikroskop 230V szt.1

Ap Aparat - szt. 1

ŁW Łaźnia wodna 533x328x165 szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 4

00.22

x1 wiadro pedałowe - szt.2

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

00.22A

I2 fotel obrotowy - szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

00.23

00.25

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 2

ks6 szafka stojąca pod blatem na nóżkach dł.-wg rysunku, szer.600 szt.1

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

x4 czajnik elektryczny szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

ST stolik śr. 600 szt.1

Zm
Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-

komorowy ze stali nierdzewnej
Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 
dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem

szt.1

00.26

x1 wiadro pedałowe - szt.2

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

00.27

MAGAZYN

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

ŚLUZA

ANEKS OPISÓW

MAGAZYN PODŁOŻY

POMIESZCZENIE SOCJALNE

WC PERSONELU

KORYTARZ



00.29

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- Pojemnik szczelny na odpady medyczne - szt. 4

00.30

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

SM 43 wózek sprzątacza - szt.1

Zm Zlewozmywak 1-komorowy na nóżkach 600x600 szt.1

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.1

00.31

x1 wiadro pedałowe - szt.2

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

00.32

REG Regał

 5 szt z szufladami- 2 szuflady na dole większe, 
pozostałe mniejsze;szer.600, wys. 2000;  oraz 4 

sztuki z półkami - zabudowane 60 cm od podłogi - 
zgodnie z rozp MZ; 

szt. 9

R1 Lodówka  typu witryna 1800x600;0,3kW;230V szt.2

SK
szafa metalowa typu "SKARBIEC" na leki 

narkotyczne
- szt.1 

00.33

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

D7 biurko typowe szt.1

 stół ekspedycyjny dł. 2 m szt 1

I2 fotel obrotowy - szt.1

00.34

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.450, wys. 2000 szt. 1

00.35

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

*9 zamykany pojemnik na brudną bieliznę - szt.1

00.36
szafka medyczne z tworzywa 

łatwozmywalnego
odporna na śr dezynfekcyjne szt 1

x3 wieszak ścienny - szt.1

00.37

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt. 1

MAGAZYN  ODPADÓW

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

APTEKA SZPITALNA

WC PERSONELU

MAGAZYN LEKÓW

IZBA EKSPEDYCYJNA

ARCHIWUM

ŚLUZA BRUDNA

ŚLUZA CZYSTA

PRACOWNIA ŻYWIENIA



- Zestaw komputerowy 230V szt.1

taboret laboratoryjny
z materiałów łatwozmywalnych, odporny na śr 

dezynfekcujne
I7 krzesło labolatoryjne - szt. 2

W Waga elektroniczna 230V szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.2

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 4

KLVS-1
Loża z nawiewem laminarnym pionowym  

1800x
1885x860x2135         0,35 kW                        230V szt. 1

00.38

00.39

- umywalka - szt. 1

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.2

*9 zamykany pojemnik na brudną bieliznę - szt.1

00.40

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 2

W Waga elektroniczna 230V szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 2

00.41

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.2

*9 zamykany pojemnik na brudną bieliznę - szt.1

00.42

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 1

W Waga elektroniczna 230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 3

KLVS – 1 Komora z pionowym przepływem powietrza 1285x860x2135         0,35 kW                        230V szt.1

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

00.43

00.44

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

ELGA 7R
Aparat oczyszczający do wymagań farmakopei, 

membranowy, ze zbiornikiem odbiorczym

230 V
0,1 kW szt.1

WYDAWALNIA

ŚLUZA

POMIESZCZENIE POMOCNICZNE BADAWCZO-ODBIORCZE

ŚLUZA

PRACOWNIA LEKU JAŁOWEGO

PRZEDSIONEK

DESTYLATORNIA, ZMYWALNIA



STm stół metalowy ze zestali nierdzewnej 1200x700 szt. 1

Zm
Zlewozmywak ze stali kwasoodpornej 2-

komorowy na nóżkach
1200x600 szt. 1

MD1
Myjnia nieprzelotowa do szkła laboratoryjnego 

oraz narzędzi - Getinge 46-4
- szt. 1

00.45

S1 Sterylizator nieprzelotowy np. Getinge HS33 - szt.1

S2
Sterylizator nablatowy - sterylizacja suchym 

gorącym powietrzem
- szt.1

suw

kompaktowy uzdatniacz wody np. RO MERLIN, 
Stacja RO - umieszczona pod blatem BL - do 

zasilenia Myjni dezynfektora MD1 (Getinge 46-
4)

- szt.1

Bl blat ze stali kwasoodpornej na nogach 2000x700 szt.1

00.46

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

I7 krzesło labolatoryjne - szt. 2

LR loża laminarna 1000x400x1800 szt.1 

Un Unguator (maściarka)
500x400x600

230 V szt.1

W Waga elektroniczna 230 V szt.1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

Ks6
szafka ze stali kwasoodpornej stojąca pod 

blatem
dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 3

00.47

- Zestaw komputerowy 230V szt.2

D6 biurko wg rysunku szt.2

Szb Szafa biurowa - szt.2

I2 fotel obrotowy - szt.2

I3 krzesło typowe - szt. 2

x3 wieszak ścienny - szt.2

00.48

- Zestaw komputerowy 230V szt.2

D7 biurko typowe szt.2

Szb Szafa biurowa - szt.2

I2 fotel obrotowy - szt.2

x3 wieszak ścienny - szt.1

00.49

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

D6 biurko wg rysunku szt.1

- umywalka - szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

Szafa biurowa szt 1

I2 fotel obrotowy - szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 2

00.50

STERYLIZATORNIA

IZBA RECEPTUROWA

POM. ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWE

ADMINISTRACJA

KIEROWNIK APTEKI

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE



x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

SM 43 wózek sprzątacza - szt.1

Zm Zlewozmywak 1-komorowy na nóżkach 600x600 szt.1

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.1

00.51
MAGAZYN WYROBÓW MEDYCZNYCH 

JAŁOWYCH
REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.14

00.52

podest  z tworzywa sztucznego szy 10

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.8

00.53

00.54

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- pojemnik na płyn do mycia naczyń szt. 1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 1

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

x4 czajnik elektryczny szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

ST stolik 600X600 szt.1

Zm
Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-

komorowy ze stali nierdzewnej
Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 
dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem

szt.1

00.55

Szu Szafka urbaniowa szt. 6

00.56

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach dł.-wg rysunku, wys. 2000 szt.1

00.57

00.58

00.59

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 4

MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH

PRZEDSIONEK

POMIESZCZENIE SOCJALNE

SZATNIA

ŁAZIENKA

KOMORA PRZYJĘĆ

KORYTARZ 2

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

POMIESZCZENIE SOCJALNE



ks6, kk6 zabudowa meblowa górna dł.-wg rysunku, szer.600 szt.1

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

x4 czajnik elektryczny szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

ST stolik szer. 600 szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.3

Zm
Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-

komorowy ze stali nierdzewnej
Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 
dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem

szt.1

00.60

00.61

Szu Szafka urbaniowa dwudzielna szt.9

00.62

x1 wiadro pedałowe - szt.1

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach dł.-wg rysunku, wys. 2000 szt.1

00.63

00.64

00.65

00.66

00.67

00.68

01.01

MODUŁOWY SYSTEM SIEDZISK
system modułowy, pozwalający tworzyć dowolne 
konfiguracje siedzisk w poczekalniach i na 
korytarzach

01.02

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.1

bt Balance Trainer - szt.1

cM cykloergometr mechaniczny - szt.1

m mata do ćwiczeń - szt.1

dg drabinka gimnastyczna dł.-wg rysunku, szer.360, wys. 2000 szt.2

- lustro wklejane, fazowane na brzegach dł.-wg rysunku, wys. 2000 szt.1

01.03

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.1

Es egzoszkielet - szt.1

WaM wanna do masażu membranowego - szt.1

CMP szyna CMP na kolano - szt.1

UGUL kabina UGUL - szt.1

LOKOMAT lokomat - szt.1

KOMUNIKACJA

SZATNIA

ŁAZIENKA

KLATKA SCHODOWA

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

PRZEDSIONEK

UPS

GARAŻ

TLENOWNIA

PIĘTRO I
ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI 

DROBNOUSTROJOWEJ
KORYTARZ

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

SALA ĆWICZEŃ 



01.04

c cykloergometr - szt.1

cT cykloergometr z treningiem synchronicznym - szt.1

B bieżnia - szt.1

Km kardiomonitor - szt.1

m mata do ćwiczeń - szt.5

bt Balance Trainer - szt.2

dg drabinka gimnastyczna dł.-wg rysunku, szer.360, wys. 2000 szt.5

- lustro wklejane, fazowane na brzegach dł.-wg rysunku, wys. 2000 szt.1

01.05

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo
min. 35 l, mogą być połączone ze sobą, z 
wyjmowanym wiaderkiem wewnętrznym

szt 3

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.2

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

R1 Lodówka pod blatem
600x600;0,3kW;230VTermometr z zapisem wartości 

min./maks. 
szt.1

- umywalka wpuszczona w blat szt.1

Szafka umywalkowa

Blat z tworzywa mineralnego z zamontowaną 
wpuszczaną, okrągłą, nierdzewną umywalką oraz 
wpuszczanym nierdzewnym kwadratowym 
zlewozmywakiem.

Wykonawca 
w zakresie 
wycenia i 
wykonuje 
wyłącznie 
dostawę i 
montaż 

zlewozmywak
a wraz z 

podłączeniem

- zlewozmywak jednokomorowy szer.500 szt.1

ZM1 50
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 

szafka 1-drzwiowa 

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.]Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

ks6 szafka stojąca pod blatem na nóżkach dł.-wg rysunku, szer.600 szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję

szt.1

B1 stół zabiegowy 5-segmentowy, dł. 2100, szer. 560, wys. 600-1100 szt. 1

L2 lampa bezcieniowa - szt. 1

SALA ĆWICZEŃ 

GABINET BADAŃ/ZABIEGOWY



biurko 

1400 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej .Biurko wykonane 
w oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
.Wypełnienie konstrukcji biurka płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. 
Mozliwość doboru kolorystyki płyty meblowej .Z 
zamykaną na klucz szafką na dokumenty. 

Wózek zabiegowo opatrunkowy

Stoliki dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz 
gabinetów zabiegowych.
Stelaż stolika wykonany jest ze stali zwykłej 
lakierowanej proszkowo. Stoliki wyposażone są w 
blaty lub wyjmowane tace, szuflady, kuwety, półki 
koszowe, stelaż do worka na odpady ( z 
możliwością założenia dwóch worków), miski na 
odpadki, koszyk druciany.BLAT GŁÓWNY ZE 
STALI NIERDZEWNEJ!!!
 Wyposażenie: dodatkowy wysuwany blat roboczy z 
boku wózka, dwa plastikowe kosze na odpady, 
szuflady zamykane na centralny zamek (w 
szufladach podziałka na segregacje leków), 
druciany kosz na (pojemnik na igły lub dyspenser 
rękawic) 

Stanowisko do iniekcji 

Stanowisko do pobierania krwi,możliwości zmiany 
położenia podłokietnika o kąt 180°, zmiany 
położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o 
kąt 90° również możliwość dostosowania wysokości 
podłokietnika do wzrostu pacjenta.

I5 taboret obrotowy lekarski

typ 1, z regulacją wysokości, z oparciem, wykonane 
ze stali nierdzewnej, z obręcza pod nogiTaboret 
obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt. 1

01.06

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.3

C6 Szafa trzydrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

wieszak ścienny -

panel 3-stanowiskowy -

POKÓJ ŁÓŻKOWY



szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

I5 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 3

01.07

x3 wieszak ścienny - szt.1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt.1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- umywalka wisząca szt.1

- miska ustępowa szt.1

01.08

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.3

Szafa trzydrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

wieszak ścienny -

panel 3-stanowiskowy -

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 3

I5 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 3

01.09

x1 wieszak ścienny - szt.1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

x3 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- umywalka wisząca szt.1

- miska ustępowa szt.1

01.10

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.3

Szafa trzydrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt.1

wieszak ścienny -

panel 3-stanowiskowy -

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 3

I5 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 3

01.11

x1 wieszak ścienny - szt.1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

x3 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- umywalka wisząca szt.1

- miska ustępowa szt.1

01.12

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.3

Szafa trzydrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

wieszak ścienny - szt. 1

panel 3-stanowiskowy - szt. 1

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 3

I5 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 3

01.13

x1 wieszak ścienny - szt.1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

x3 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- umywalka wisząca szt.1

- miska ustępowa szt.1

01.14

Szu szafa ubraniowa - szt.10

01.15

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.2

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

x4 czajnik elektryczny szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

Ks6, kk6 zabudowa meblowa dolna i górna dł.-wg rysunku, szer.600 szt. 2

ZM1 50 zlewozmywak jednokomorowy na szafce - szt. 2

zmywarka profesjonalna zmywarka z wyparzaczem - szt. 1

01.18

01.17

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

ŁAZIENKA
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- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.2

C6 Szafa trzydrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt.1

I5 wieszak ścienny - szt.2

x1 panel 3-stanowiskowy - szt.1

- szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt.1

x3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt.1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

01.18

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.2

C6 Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt.2

I5 wieszak ścienny - szt.2

x1 panel 3-stanowiskowy - szt.1

POKÓJ ŁÓŻKOWY



- szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt.1

x3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt.1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

01.19

x1 wieszak ścienny - szt.1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

x3 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- umywalka wisząca szt.1

- miska ustępowa szt.1

01.20

D6 biurko wg rysunku szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

I3 krzesło typowe

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników-

szt. 2

Ks6 zabudowa meblowa dolna dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 3

KK6 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 3

Szb Szafa biurowa - szt.1

01.21

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

panel 1-stanowiskowy - szt.1

ŁAZIENKA

ODDZIAŁOWA

IZOLATKA



szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

I5 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

KK6 szafka wisząca ze stali nierdzewnej

800 [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, wisząca przeznaczona  do 
przechowywania materiałów jednorazowych, 
pampersów, podkładów itp., w całości wykonana ze 
stali kwasoodpornej , zamykana na zamek

szt.1

01.22

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.3

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

szafka 

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
przeznaczona  do przechowywania materiałów 
jednorazowych, pampersów, podkładów itp., w 
całości wykonana ze stali kwasoodpornej  
Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka 
regulowana. Posiadająca zamek. W

Wieszak  ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam

C380 wózek na brudną bieliznę

Wózek do zbierania i transportu brudnej pościeli i 
bielizny. Wyposażony w pokrywę podnoszoną 
pedałem metalowym. Przeznaczony do worków 
tekstylnych (wielokrotnego prania) o pojemności 
70L. Można również założyć worki foliowe.

szt. 1

umywalka wisząca szt. 1

Szu Szafka urbaniowa dwudzielna szt.1

01.23

x1 wieszak ścienny - szt.1

x2 lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt.2

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

szczotka do wc podwieszane na ścianie

ŚLUZA

ŁAZIENKA NPS



kosz na śmieci uruchamiany pedałowo -

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- zestaw uchwytów NPS - szt. 1

MD s-607 myjka dezynfektor

590 x 660 x 106 [szer. x gł. x wys.], załadunek od 
góry; zasilanie 3N, 400V, 50 Hz.Do mycia i 
dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, 
kaczki, miski, butle drenażowe itp. Czas mycia 
kontrolowny elektronicznie,Informacje o stanie cyklu 
są widoczne na wyświetlaczu LCD,panel sterujący, 
pozwalający na szybki wybór programu

szt. 1

- umywalka NPS szt. 1

- miska ustępowa NPS  szt. 1

01.24

MODUŁOWY SYSTEM SIEDZISK
system modułowy, pozwalający tworzyć dowolne 
konfiguracje siedzisk w poczekalniach i na 
korytarzach

01.25

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

- umywalka wisząca szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt.3

C380 wózek na brudną bieliznę - szt. 1

Szu Szafka urbaniowa dwudzielna szt.1

01.26

x3 wieszak ścienny -

lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz

x1 pojemnik na reczniki papierowe ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

x2 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- zestaw uchwytów NPS - szt. 1

MD s-607 myjka dezynfektor

590 x 660 x 106 [szer. x gł. x wys.], załadunek od 
góry; zasilanie 3N, 400V, 50 Hz.Do mycia i 
dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, 
kaczki, miski, butle drenażowe itp. Czas mycia 
kontrolowny elektronicznie,Informacje o stanie cyklu 
są widoczne na wyświetlaczu LCD,panel sterujący, 
pozwalający na szybki wybór programu

szt. 1

- umywalka NPS szt. 1

- miska ustępowa NPS  szt. 1

01.27

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.1

wieszak ścienny - szt.1

- panel 1-stanowiskowy - szt.1

KLATKA SCHODOWA

ŚLUZA

ŁAZIENKA NPS

IZOLATKA



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt.1

Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt.1

kk80 szafka wisząca ze stali nierdzewnej

800 [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, wisząca przeznaczona  do 
przechowywania materiałów jednorazowych, 
pampersów, podkładów itp., w całości wykonana ze 
stali kwasoodpornej , zamykana na zamek

szt.1

- umywalka wisząca szt. 1

01.28

x1 wieszak ścienny - szt.1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt.1

x3 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

- umywalka szt. 1

- miska ustępowa  szt. 1

01.29

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.2

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt.2

I5 wieszak ścienny - szt.2

x1 panel 3-stanowiskowy - szt.1

- szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt.1

x3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt.1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

01.30

01.31

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.2

C6 Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt.2

I5 wieszak ścienny - szt.2

x1 panel 3-stanowiskowy - szt.1

PRZEDSIONEK

POKÓJ ŁÓŻKOWY



- szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt.1

x3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt.1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

01.32

D7 biurko typowe - szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I2 fotel obrotowy - szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 6

Ks6 zabudowa meblowa dolna dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 3

KK6 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 3

Szb Szafa biurowa - szt.1

ST stół 1200x600 szt.1

01.33

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt.2

Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

wieszak ścienny -

panel 2-stanowiskowy -

GABINET DIAGNOSTYKI, TERAPII LOGOPEDYCZNEJI NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt.1

01.34

x1 wiadro pedałowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

- umywalka szt. 1

- miska ustępowa  szt. 1

01.35

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe - szt.2

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

x4 czajnik elektryczny szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

Ks6, kk6 zabudowa meblowa dolna i górna dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 1

ZM1 50 zlewozmywak jednokomorowy na szafce - szt. 2

ST2 stół 1000x2000 szt.1

I3 krzesło typowe - szt. 8

01.36

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 2

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 Łóżko szpitalne szt.3

C6 szafka przyłóżkowa 440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.] szt.3

I5 taboret obrotowy
typ 2, z regulacją wysokości,  wykonane ze stali 

nierdzewnej, z obręcza pod nogi
szt.3

01.37

ŁAZIENKA

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM PACJENTÓW

POKÓJ ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA



x1 wiadro pedałowe - szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 

płyn dezynfekcyjny i mydło
- szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

- umywalka wisząca szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

01.38

- umywalka wisząca szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 2

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

A1 Łóżko szpitalne szt.3

C6 szafka przyłóżkowa 440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.] szt.3

I5 taboret obrotowy

typ 2, z regulacją wysokości,  wykonane ze stali 
nierdzewnej, z obręcza pod nogiFotel obrotowy na 
pięciu kołach, z siedziskiem, wysokim oparciem i 
podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.-

szt.3

01.39

D7 biurko wg. rys. szt.2

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.-

szt.4

- Zestaw komputerowy 230V szt.4

KK 60 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 6

Szb Szafa biurowa - szt.2

01.40

D6 biurko wg rysunku szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

I3 krzesło 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników--

szt. 4

Ks6 zabudowa meblowa dolna dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 2

KK6 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 3

Szb Szafa biurowa - szt.3

ST stolik śr. 600 szt.1

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

Zm
Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-

komorowy 
Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 
dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem

szt.1

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

x4 czajnik elektryczny szt. 1

POKÓJ ŁÓŻKOWY

GABINET LEKARSKI

SEKRETARIAT



R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

01.41

D6 biurko wg rysunku szt.1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

I3 krzesło 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników-

szt. 4

Ks6 zabudowa meblowa dolna dł.-wg rysunku, szer.500 szt. 2

KK6 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 3

Szb Szafa biurowa - szt.3

ST stolik śr. 600 szt.1

01.42

I3 krzesło 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników-

szt. 15

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

D7 biurko zwykłe - szt.1 

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- rzutnik - szt. 1

- Zestaw komputerowy 230V szt.1

- umywalka szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

01.43

I3 krzesło 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 15

D7 biurko zwykłe - szt.1 

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

umywalka szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

zestaw komputerowy

- rzutnik - szt.1

KIEROWNIK

SALA SEMINARYJNA

SALA SEMINARYJNA



01.44

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.2

01.45

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- umywalka wisząca szt. 1

ZM1 50
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa , wykonana ze stali 
kwasoodpornej.

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej . Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej.Posiadająca zamek. 

szt. 1

zlewozmywak jednokomorowy szt. 1

F60
Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przeznaczona  do przechowywania preparatów 
dezynfekcyjnych, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej Drzwi zbudowane z podwójnej 
ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi 
wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu 
C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. 
Półka regulowana. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Posiadająca zamek. 
Wyrób jest dopuszczony do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia. Atest potwierdzający 
brak możliwości rdzewienia stali nierdzewnej. 
Dokładny pomiar: głębokość, szerokość, wysokość 
po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

Sz szafka stojąca jednoskrzydłowa

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi 
szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane 
skrzydłowo z prawej na lewą stronę. Drzwi 
zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione 
plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową 
uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki 
dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowane 
Szafka na nóżkach  regulowanych w zakresie 20 
mm (możliwość wypoziomowania szafki). 
Posiadająca zamek. Wyrób jest dopuszczony do 
stosowania w jednostkach służby zdrowia. Atest 
potwierdzający brak możliwości rdzewienia stali 
nierdzewnej. Dokładny pomiar: głębokość, 
szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania 

szt. 1

MAGAZYN SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

BRUDOWNIK



MD s-607 myjka dezynfektor

 Do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich 
jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. 
• wymiary zewnętrzne do ustalenia w zależności od 
wielkości brudownika
• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym 
syfonem odpływowym
• zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz 
/ 230V, P+N+E, 50 Hz
• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• dezynfekcja termiczna regulowana do A0-300, 
600, 3000
• system dysz myjących 7 + 5 obrotowych
•  komora (materiał):głęboko tłoczona stal 
kwasoodporna 
• czas mycia kontrolowny elektronicznie
• Informacje o stanie cyklu są widoczne na 
wyświetlaczu LCD
• panel sterujący, pozwalający na szybki wybór 
programu
•  Komora mycia wyposażona w bezobsługową, 
samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną 
uszczelkę labiryntową drzwi
• Komora mycia wyposażona w izolacje termiczna i 
akustyczną 
• Zewnetrzna budowa wykonana ze stali 
nierdzewnej
• Myjnie dostępne w wersji wiszącej lub 
wolnostojącej
• Wyposazona w proces mycia i dezynfekcji 
termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem 
wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie 
zaledwie kilku minut, jest kontrolowany 

szt. 1

Ks80

szafka stojąca dolna

wykonana ze stali kwasoodpornej. Na tylnej ścianie 
fartuch z blachy, pozostałe boki proste.  Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyrób jest 
dopuszczony do stosowania w jednostkach służby 
zdrowia. Atest potwierdzający brak możliwości 
rdzewienia stali nierdzewnej. Dokładny pomiar: 
głębokość, szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania

szt. 1

KK80

Półka pojedyncza ścienna

Półka pojedyncza wykonana ze stali kwasoodpornej. 
Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. Na 
tylnej ścianie fartuch z blachy, pozostałe boki 
proste. Półka z profili , blacha 1mm. Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyrób jest 
dopuszczony do stosowania w jednostkach służby 
zdrowia. Atest potwierdzający brak możliwości 
rdzewienia stali nierdzewnej. Dokładny pomiar: 
głębokość, szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania

szt. 2

CB

Wózek do zbierania i transportu bielizny 
brudnej

Duży worek na bieliznę w komplecie , z materiału 
odpornego na preparaty dezynfekcyjne, możliwość 
prania worka i dezynfekcji o pojemności 340 (+/-) 
litrów wykonany specjalnej tkaniny odpornej na 
rozdarcia.  Zwrotne kółka, odbojniki, rama z bardzo 
mocnego tworzywa sztucznego oraz stelaż z rur ze 
stali nierdzewnej, posiadajacy cztery koła z 
hamulcam, Koła cicho i płynnie pracujące.

szt. 1



C380 Wózek do przewożenia czystej i brudnej 

Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny z 
drzwiczkami i pokrywą. Wózek wyposażony w 
szafkę z dwoma półkami z drzwiami, szafka z 
zamykaną przestrzenią ładunkową. Drzwi 
pojedyncze otwierane skrzydłowo. Blat  szafki 
wyposażony w relingi zabezpieczające przed 
zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na 
blacie. Z tyłu szafki  zamontowany uchwyt na worek 
foliowy (pojemność worka min 120l). Uchwyt z 
pokrywą podnoszoną nożnie. Wózek na czterech 
kółkach  w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z 
materiału, który nie rudzi podłoża. Przy kołach 
odbojniki z tworzywa sztucznego. Dokładny pomiar: 
głębokość, szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania. 

szt. 1

01.46

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.2

01.47

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.2

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc podwieszana na ścianie szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

01.48

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka wc podwieszana na ścianie szt. 1

- zestaw uchwytów nps szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

- umywalka NPS - szt. 1

- miska ustępowa NPS - szt. 1

01.49

mwg masaż wodno-wirowy kończyn górnych - szt.1

mwd masaż wodno-wirowy kończyn dolnych - szt.1

wmw wanna do masażu wodnego - szt.1

I5 taboret obrotowy
typ 2, z regulacją wysokości,  wykonane ze stali 

nierdzewnej, z obręcza pod nogi
szt.3

*11 zasłona - szt.1

01.50

REG regał magazynowy 600 x 450 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt.1

Zm zlew gospodarczy 500 x 600 x 230  [dł. x szer. x gł.]

x3 wieszak ścienny - szt.1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt.1

SM 43 Wózek sprzątacza szt.1

BIELIZNA CZYSTA

WC PERSONELU

ŁAZIENKA PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HYDROTERAPIA

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE



dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

01.51

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt.1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- wieszak ścienny - szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- Zabudowa meblowa górna i dolna 
dł. 408 cm,Szafki wiszące dwudrzwiowe  
pełne,Szafki wiszące dwudrzwiowe  pełne, Szafka 4-
szufladowa

szt.1

R1 lodówka podblatowa do zabudowy - szt. 1

ZM1 50 Zlewozmywak jednokomorowy na szafce - szt.1

- zmywarko-wyparzarka - szt. 3

Mk kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V, Szfka pod mikrofalówkę szt. 4

x4 czajnik 2,5kW, 230V szt.1

- umywalka - szt. 1

01.52

- lada pielęgniarska wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 2

 - zestaw komputerowy 230 V, drukarka szt.1

Szb zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 500 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 2

01.53

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.1

x2 pojemnik na reczniki papierowe 
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1

- umywalka - szt.1

ZM1 50
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 

szafka 1-drzwiowa ze stali nierdzewnej

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt. 1

R1 chłodziarka medyczna Termometr z zapisem wartości min./maks. - szt. 1

POKÓJ SOCJALNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

PUNKT PIELĘGNIARSKI

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIAREK



KS 80, 
KK80, 
KK60

zabudowa meblowa górna i dolna  

DŁ. 430, uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowejWykonane w oparciu o 
konstrukcję z profili aluminiowych ,Wypełnienie 
konstrukcji mebli płytą meblową  w ramkach 
aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami. 

szt. 1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

01.54

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.2

x2 pojemnik na reczniki papierowe 
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

- dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- pojemnik na papier toaletowy szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

- lustro wklejane, fazowane na brzegach - szt. 1

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

01.55

A6 Łóżko terapeutyczne szt.2

I5 taboret obrotowy
typ 2, z regulacją wysokości,  wykonane ze stali 

nierdzewnej, z obręcza pod nogi
szt.2

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

KK6 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 3

Laser laser - szt. 1

UltraD terapia ultradźwiękami - szt. 1

PM przenośne pole magnetyczne - szt. 1

01.56

A6 Łóżko terapeutyczne szt.2

I5 taboret obrotowy
typ 2, z regulacją wysokości,  wykonane ze stali 

nierdzewnej, z obręcza pod nogi
szt.2

Bl blat laminowany, na szafkach wg rysunku szt.1

KK6 zabudowa meblowa górna dł. wg rys., szer. 370, wys. 600 szt. 3

tP terapia prądowa - szt. 1

wM wibromasaż - szt. 1

podcz terapia podczerwienią - szt. 1

01.57

REG Regał dł.-wg rysunku, szer.600, wys. 2000 szt.2

02.01

02.02

MODUŁOWY SYSTEM SIEDZISK
system modułowy, pozwalający tworzyć dowolne 
konfiguracje siedzisk w poczekalniach i na 
korytarzach

02.03

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykami szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

ŁAZIENKA PERSONELU

FIZYKOTERAPIA

FIZYKOTERAPIA

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO

PIĘTRO II

KLINIKA NEUROLOGII Z ODDZIAŁEM UDAROWYM, SALA SEMINARYJNA

HOLL

KOMUNIKACJA

WC ODW. I STUD.



x2 pojemnik na reczniki papierowe 
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.04

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe 
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

 KS 60, KK 
60, KK50

Zabudowa meblowa górna i dolna dł. 408 cm szt. 1

R1 lodówka podblatowa do zabudowy

Z wymuszonym obiegiem powietrza; Rozmrażanie – 
automatyczne. Zakres temperatur - +1º C do +15 
ºC.Sterowanie – elektroniczne.Wskaźnik 
temperatury- zewnętrzny cyfrowy.Alarm – optyczny i 
dźwiękowy. Regulowane półki min 3. Kolor  srebrny,   
zamrażarnka wewnątrz ,   bezszronowa (No Frost) 
,szybkie chłodzenie nie szybkie zamrażanie, 
możliwość  zmiany kierunku otwierania drzwi. Klasa 
energetyczna A++  .Niskie zużycie energii ,niski 
poziom hałasu. Wyposazona w termometr do 
pomiaru temperatury w lodówce. Dokładny wymiar 
podany   po rozstrzygnięciu postępowania

szt. 1

ZM1 50 Zlewozmywak jednokomorowy na szafce Wpuszczany w blat, zlewozmywak nierdzewny szt. 1

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 2

ST2 stół jadalniany  800 x 1400 [szer. x dł.] szt. 1

- kuchenka mikrofalowa
wolnostojąca, srebrna. Moc mikrofal: min 1000 W . 
Sterowanie cyfrowo-mechaniczne . Wyświetlacz 
LED. Pojemność kuchenki: 20l

szt.1

- czajnik Wysoka moc grzania . szt.1

02.05

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 2

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

 KS 60, KK 
60, KK50

Zabudowa meblowa górna i dolna 
dł. 408 cm,Szafki wiszące dwudrzwiowe  
pełne,Szafki wiszące dwudrzwiowe  pełne, Szafka 4-
szufladowa

szt. 1

POKÓJ SOCJALNY PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

KUCHENKA ODDZIAŁOWA



R1 lodówka podblatowa do zabudowy

Z wymuszonym obiegiem powietrza; Rozmrażanie – 
automatyczne. Zakres temperatur - +1º C do +15 
ºC.Sterowanie – elektroniczne.Wskaźnik 
temperatury- zewnętrzny cyfrowy.Alarm – optyczny i 
dźwiękowy. Regulowane półki min 3. Kolor  srebrny,   
zamrażarnka wewnątrz ,   bezszronowa (No Frost) 
,szybkie chłodzenie nie szybkie zamrażanie, 
możliwość  zmiany kierunku otwierania drzwi. Klasa 
energetyczna A++  .Niskie zużycie energii ,niski 
poziom hałasu. Wyposazona w termometr do 
pomiaru temperatury w lodówce. Dokładny wymiar 
podany   po rozstrzygnięciu postępowania

szt. 1

ZM1 50 Zlewozmywak jednokomorowy na szafce - szt.1

ZM1 100 Zlewozmywak dwukomorowy na szafce - szt.1

- zmywarko-wyparzarka

Profesjonalna zmywarka z wyparzaczem 
spełniająca wymogi sanitarne. Przeznaczona do 
kuchenek oddziałowych w szpitaluWyposażona w 
kosz. Wydajność: 360 szt/h. Wykonana ze stali 
nierdzewnej 
Zaokrąglone krawędzie wanny ułatwiające 
utrzymanie komory w
 czystości .Pojemność komory mycia min. 25 litrów 
.Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi . 
Regulowany czas cyklu mycia w
  przedziale od 0 do 240 sekund .Niskie zużycie 
wody .Automatyczne dozowniki płynnego środka 
nabłyszczającego oraz myjącego. 
Kontrolowana termostatem temperatury: mycia min. 
60°C i wyparzania 90°C 
Wyposażona w kosz do mycia talerzy, kosz do 
mycia szkła oraz pojemnik na sztućce. 
Mikrowłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi 
Termostat bezpieczeństwa .Moc: około 3,45 kW. 
Panel LED.
Dokładny wymiar podany   po rozstrzygnięciu 
postępowania.

szt. 1

Mk kuchenka mikrofalowa
wolnostojąca, srebrna. Moc mikrofal: min 1000 W . 
Sterowanie cyfrowo-mechaniczne . Wyświetlacz 
LED. Pojemność kuchenki: 20l

szt.1

PWP wózek do przewożenia i wydawania posiłków

wykonany ze stali nierdzewnej ,z zamykaną 
przestrzenią ładunkową , drzwiczki suwane, 
odporny na zmywanie środkami dezynfekcyje. 
Samonastawne zespoły jezdne z elastycznym 
bieżnikiem z niebrudzącej gumy, szafka z drzwiami 
suwanymi. Dokładny wymiar podany   po 
rozstrzygnięciu postępowania

x4 czajnik Wysoka moc grzania . szt.1

02.06

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

 KS 60, KK 
60, KK50, 
KK80, 
KS80

Zabudowa meblowa górna i dolna 
dł. 430 cm, Szafki wiszące dwudrzwiowe  
pełne,Szafki wiszące dwudrzwiowe  pełne, Szafka 4-
szufladowa

szt. 1

POKÓJ SOCJALNY



R1 lodówka podblatowa do zabudowy

Z wymuszonym obiegiem powietrza; Rozmrażanie – 
automatyczne. Zakres temperatur - +1º C do +15 
ºC.Sterowanie – elektroniczne.Wskaźnik 
temperatury- zewnętrzny cyfrowy.Alarm – optyczny i 
dźwiękowy. Regulowane półki min 3. Kolor  srebrny,   
zamrażarnka wewnątrz ,   bezszronowa (No Frost) 
,szybkie chłodzenie nie szybkie zamrażanie, 
możliwość  zmiany kierunku otwierania drzwi. Klasa 
energetyczna A++  .Niskie zużycie energii ,niski 
poziom hałasu. Wyposazona w termometr do 
pomiaru temperatury w lodówce. Dokładny wymiar 
podany   po rozstrzygnięciu postępowania

szt. 1

ZM1 50 Zlewozmywak jednokomorowy Wpuszczany w blat, zlewozmywak nierdzewny szt. 1

I3 krzesło 

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 3

stół jadalniany  800 x 1400 [szer. x dł.] 1

ST2 kuchenka mikrofalowa
wolnostojąca, srebrna. Moc mikrofal: min 1000 W . 
Sterowanie cyfrowo-mechaniczne . Wyświetlacz 
LED. Pojemność kuchenki: 20l

szt. 1

- czajnik Wysoka moc grzania . szt.1

02.07

- lada pielęgniarska wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 2

 - zestaw komputerowy 230 V, drukarka szt.2

zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 500 x 2000  [szer. x gł. x wys.] 1

02.08

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- umywalka szt. 1

- miska ustępowa szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.09

- umywalka NPS szt. 1

- miska ustępowa NPS szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

x1 szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

pojemnik na papier toaletowy - 1 kpl.

zestaw uchwytów NPS -

PUNKT PIELĘGNIARSKI

ŁAZ. PERS.

ŁAZ. NPS PERS.



- wózek wanna 2000 x 800 [dł. x szer.] szt.1

02.10

REG regał magazynowy 600 x 450 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt. 1

ZMP 50 zlew gospodarczy 500 x 600 x 230  [dł. x szer. x gł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

SM43 Wózek sprzątacza szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

KS 65 szafka stojąca szt. 1

02.11

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 2

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

KSB 140 biurko  z trzema szufladami i szafką 

1400 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej, biurko wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
.Wypełnienie konstrukcji biurka płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. 
Mozliwość doboru kolorystyki płyty meblowej .Z 
zamykaną na klucz szafką na dokumenty 

szt. 1

KS 80, 
KK80, 
KK60

zabudowa meblowa górna i dolna 

DŁ. 430, uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej . Wykonane w oparciu o 
konstrukcję z profili aluminiowych ,Wypełnienie 
konstrukcji mebli płytą meblową  w ramkach 
aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami.

szt. 1

ZM1 50

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa                              
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys..]. Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI



I5 taboret obrotowy lekarski

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,

szt. 1

R1 chłodziarka medyczna - szt. 1

02.12

REG regał magazynowy 2200 x 600 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt. 1

02.13

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

ZM1 50
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa , wykonana ze stali 
kwasoodpornej.

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej . Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej.Posiadająca zamek. 

szt. 1

F60

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
wykonana ze stali kwasoodpornej. 
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

Przeznaczona  do przechowywania preparatów 
dezynfekcyjnych, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej Drzwi zbudowane z podwójnej 
ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi 
wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu 
C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. 
Półka regulowana. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Posiadająca zamek. 
Wyrób jest dopuszczony do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia. Atest potwierdzający 
brak możliwości rdzewienia stali nierdzewnej. 
Dokładny pomiar: głębokość, szerokość, wysokość 
po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

Sz szafka stojąca jednoskrzydłowa

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej. Drzwi 
szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane 
skrzydłowo z prawej na lewą stronę. Drzwi 
zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione 
plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową 
uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki 
dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowane 
Szafka na nóżkach  regulowanych w zakresie 20 
mm (możliwość wypoziomowania szafki). 
Posiadająca zamek. Wyrób jest dopuszczony do 
stosowania w jednostkach służby zdrowia. Atest 
potwierdzający brak możliwości rdzewienia stali 
nierdzewnej. Dokładny pomiar: głębokość, 
szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania 

szt. 1

MAG. SPRZĘTU MEDYCZNEGO

BRUDOWNIK



MD s-607 myjka dezynfektor

 Do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich 
jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. 
• wymiary zewnętrzne do ustalenia w zależności od 
wielkości brudownika
• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym 
syfonem odpływowym
• zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz 
/ 230V, P+N+E, 50 Hz
• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• dezynfekcja termiczna regulowana do A0-300, 
600, 3000
• system dysz myjących 7 + 5 obrotowych
•  komora (materiał):głęboko tłoczona stal 
kwasoodporna 
• czas mycia kontrolowny elektronicznie
• Informacje o stanie cyklu są widoczne na 
wyświetlaczu LCD
• panel sterujący, pozwalający na szybki wybór 
programu
•  Komora mycia wyposażona w bezobsługową, 
samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną 
uszczelkę labiryntową drzwi
• Komora mycia wyposażona w izolacje termiczna i 
akustyczną 
• Zewnetrzna budowa wykonana ze stali 
nierdzewnej
• Myjnie dostępne w wersji wiszącej lub 
wolnostojącej
• Wyposazona w proces mycia i dezynfekcji 
termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem 
wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie 
zaledwie kilku minut, jest kontrolowany 

szt. 1

Ks50

szafka stojąca dolna

wykonana ze stali kwasoodpornej. Na tylnej ścianie 
fartuch z blachy, pozostałe boki proste.  Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyrób jest 
dopuszczony do stosowania w jednostkach służby 
zdrowia. Atest potwierdzający brak możliwości 
rdzewienia stali nierdzewnej. Dokładny pomiar: 
głębokość, szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania

szt. 1

KK50

Półka pojedyncza ścienna

Półka pojedyncza wykonana ze stali kwasoodpornej. 
Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. Na 
tylnej ścianie fartuch z blachy, pozostałe boki 
proste. Półka z profili , blacha 1mm. Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyrób jest 
dopuszczony do stosowania w jednostkach służby 
zdrowia. Atest potwierdzający brak możliwości 
rdzewienia stali nierdzewnej. Dokładny pomiar: 
głębokość, szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania

szt. 2

CB

Wózek do zbierania i transportu bielizny 
brudnej

Duży worek na bieliznę w komplecie , z materiału 
odpornego na preparaty dezynfekcyjne, możliwość 
prania worka i dezynfekcji o pojemności 340 (+/-) 
litrów wykonany specjalnej tkaniny odpornej na 
rozdarcia.  Zwrotne kółka, odbojniki, rama z bardzo 
mocnego tworzywa sztucznego oraz stelaż z rur ze 
stali nierdzewnej, posiadajacy cztery koła z 
hamulcam, Koła cicho i płynnie pracujące.

szt. 1



C380 Wózek do przewożenia czystej i brudnej 

Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny z 
drzwiczkami i pokrywą. Wózek wyposażony w 
szafkę z dwoma półkami z drzwiami, szafka z 
zamykaną przestrzenią ładunkową. Drzwi 
pojedyncze otwierane skrzydłowo. Blat  szafki 
wyposażony w relingi zabezpieczające przed 
zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na 
blacie. Z tyłu szafki  zamontowany uchwyt na worek 
foliowy (pojemność worka min 120l). Uchwyt z 
pokrywą podnoszoną nożnie. Wózek na czterech 
kółkach  w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z 
materiału, który nie rudzi podłoża. Przy kołach 
odbojniki z tworzywa sztucznego. Dokładny pomiar: 
głębokość, szerokość, wysokość po rozstrzygnięciu 
postępowania. 

szt. 1

02.14

REG regał magazynowy 2200 x 600 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt. 1

02.15

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.16

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 2

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 7

KSB 140 biurko z trzema szufladami

1400 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej biurko wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
.Wypełnienie konstrukcji biurka płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. 
Mozliwość doboru kolorystyki płyty meblowej .Z 
zamykaną na klucz szafką na dokumenty 

szt. 7

BIELIZNA CZYSTA

ŁAZ. PERSONELU

BANK PRÓBEK/LABOLATORIUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE



KS 90, 
KK90, 
KK60, 
KS60

zabudowa meblowa górna i dolna  

dł. 1530 cm, uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej  Wykonane w oparciu o 
konstrukcję z profili aluminiowych ,Wypełnienie 
konstrukcji mebli płytą meblową  w ramkach 
aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami.

szt. 1

ZM1 50

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa z                *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.]Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

R1 chłodziarka medyczna Termometr z zapisem wartości min./maks. szt. 3

02.17

- umywalka - szt. 1

A5 kozetka lekarska

1820x550Szeroki, dwuczęściowy blat pozwalający 
na regulację zagłówka. Metalowy stelaż, stabilny. 
Pokryta wysokiej jakości materiałem odpornym na 
preparaty dezynfekcyjne.

szt.1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt.1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

I5 taboret obrotowy

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo kosz dwudzielny szt.1

x2 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt.1

GABINET KONSULTACYJNY



F1 szafka lekarska jednodrzwiowa nie przeszklona

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Ledowe oświetlenie wewnętrzne 
wbudowane na stałe w ściany boczne mebla.Z 
zamykanymi na klucz szafką -dwiema szafkami.

szt.1

D9 biurko 

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję

szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

Bl blat 

w Blaty robocze, standardowo stosowane w 
zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością , odporna na dezynfekcję

szt. 1

R1 Lodówka pod blatem
600x600;0,3kW;230VTermometr z zapisem wartości 
min./maks.

szt.1

KS6 zabudowa meblowa dolna 

dł.460 cm.Wykonane w oparciu o konstrukcję z 
profili aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli 
płytą meblową  w ramkach aluminiowych , płyta 
pokryta laminatem wysokociśnieniowym, odporna 
na dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo 
stosowane w zestawach mebli zabiegowych, płyta 
pokryta laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Ledowe oświetlenie wewnętrzne 
wbudowane na stałe w ściany boczne mebla.Z 
zamykanymi na klucz szafką -dwiema szafkami.

szt.1

ZM

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa z                  *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

02.19

- umywalka - szt. 1

USG DOPPLER



A5 kozetka lekarska

1820x550Szeroki, dwuczęściowy blat pozwalający 
na regulację zagłówka. Metalowy stelaż, stabilny. 
Pokryta wysokiej jakości materiałem odpornym na 
preparaty dezynfekcyjne.

szt.1

USG aparat do USG przejezdny 230V szt.1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt.1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

I5 taboret obrotowy

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo dwudzielny szt.1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) 

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.2

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt.1

F1 szafka lekarska jednodrzwiowa nie przeszklona

wg rysunkuykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Ledowe oświetlenie wewnętrzne 
wbudowane na stałe w ściany boczne mebla.Z 
zamykanymi na klucz szafką -dwiema szafkami.

szt.1

D9 biurko 

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej 

szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

Bl blat wg rysunku szt. 1

R1 Lodówka pod blatem
600x600;0,3kW;230VTermometr z zapisem wartości 
min./maks. 

szt.1

KS6 zabudowa meblowa dolna ze stali nierdzewnej dł.460 cm szt.1

ZM

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa        *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej 

szt. 1

02.18 GABINET EMG, EEG, VEP



- umywalka - szt. 1

A5 kozetka lekarska 1820x550 szt.1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt.1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

I5 taboret obrotowy

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt.1

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 
płyn dezynfekcyjny i mydło

- szt.2

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt.1

F1 szafka lekarska jednodrzwiowa przeszklona

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Z zamykanymi na klucz szafką -dwiema 
szafkami.

szt.1

D9 biurko 

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej 

szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

Bl blat ze ze stali kwasoodpornej wg rysunku szt. 1

R1 Lodówka pod blatem 600x600;0,3kW;230V szt.1

*11 zasłona - szt. 2

KS6 zabudowa meblowa dolna dł.460 cm szt.1

ZM
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa ze stali nierdzewnej

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej 

szt. 1

02.20

- umywalka - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

SALA DYDAKTYCZNA POKÓJ ŁÓŻKOWY



P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

02.21

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.22

- umywalka - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

szu Szafa trzydrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 2

I3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

02.23

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA



- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szczotka do wc podwieszane na ścianie

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.24

- umywalka - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 2

I3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

02.25

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.26

- umywalka - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

POKÓJ ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 2

I5 taboret obrotowy
typ 2, z regulacją wysokości,  wykonane ze stali 
nierdzewnej, z obręcza pod nogi

szt. 2

02.27

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.28

- umywalka - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa 440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.] szt. 2

I3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

02.29

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA



x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.30

REG regał magazynowy 6400 x 600 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt. 1

02.31

REG regał magazynowy 5500 x 600 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt. 1

02.32

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 2

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 1

- dozownik środków dezynfekcyjnych bezdotykowy szt. 1

- szafka na czyste ubrania 700 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 1

C380 wózek na brudną bieliznę - szt. 1

02.33

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

P 1-ST panel 1-stanowiskowy - szt. 1

F60
Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przeznaczona  do przechowywania preparatów 
dezynfekcyjnych, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej Drzwi zbudowane z podwójnej 
ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi 
wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu 
C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. 
Półka regulowana. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Posiadająca zamek. 
Wyrób jest dopuszczony do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia. Atest potwierdzający 
brak możliwości rdzewienia stali nierdzewnej. 
Dokładny pomiar: głębokość, szerokość, wysokość 
po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 1

I3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 1

02.34

D7 biurko typowe 600 x 1400 [szer.x dł.] szt. 1

MAGAZYN

MAGAZYN

ŚLUZA

IZOLATKA

ODDZIAŁOWA



- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 1

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 1800x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

02.35

- umywalka NPS - szt. 1

- miska ustępowa NPS - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe - szt. 1

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

UN1 zestaw uchwytów NPS - 1 kpl.

ŁAZIENKA NPS



MD s-607 myjka dezynfektor

 Do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich 
jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. 
• wymiary zewnętrzne do ustalenia w zależności od 
wielkości brudownika
• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym 
syfonem odpływowym
• zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz 
/ 230V, P+N+E, 50 Hz
• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• dezynfekcja termiczna regulowana do A0-300, 
600, 3000
• system dysz myjących 7 + 5 obrotowych
•  komora (materiał):głęboko tłoczona stal 
kwasoodporna 
• czas mycia kontrolowny elektronicznie
• Informacje o stanie cyklu są widoczne na 
wyświetlaczu LCD
• panel sterujący, pozwalający na szybki wybór 
programu
•  Komora mycia wyposażona w bezobsługową, 
samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną 
uszczelkę labiryntową drzwi
• Komora mycia wyposażona w izolacje termiczna i 
akustyczną 
• Zewnetrzna budowa wykonana ze stali 
nierdzewnej
• Myjnie dostępne w wersji wiszącej lub 
wolnostojącej
• Wyposazona w proces mycia i dezynfekcji 
termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem 
wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie 
zaledwie kilku minut, jest kontrolowany 

szt. 1

02.36

KK 40, 
KK8, KS 
80, KS 50, 
KS 50, ZM1 
50

zabudowa dolna i górna ze stali nierdzewnej z 
wbudowanym zlewozmywakiem i umywalką 
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka i 

umywalki wraz z podłączeniem

4100  [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej 

szt. 2

- umywalka wpuszczona w blat - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 2

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 2

- dozownik środków dezynfekcyjnych bezdotykowy szt. 1

x1
kosz na śmieci uruchamiany pedałowo, 
trójdzielny

900x 600 mm szt. 1

B1 stół zabiegowy 5-segmentowy, dł. 2100, szer. 560, wys. 600-1100 szt. 1

L2 lampa bezcieniowa - szt. 1

R1 chłodziarka medyczna - szt. 1

- sprzęt drobny - 1 kpl.

I5 taboret obrotowy lekarski
typ 1, z regulacją wysokości, z oparciem, wykonane 
ze stali nierdzewnej, z obręcza pod nogi

szt. 1

02.37

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

P 1-ST panel 1-stanowiskowy - szt. 1

GAB. ZABIEGOWY

IZOLATKA



F60
Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przeznaczona  do przechowywania preparatów 
dezynfekcyjnych, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej Drzwi zbudowane z podwójnej 
ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi 
wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu 
C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. 
Półka regulowana. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Posiadająca zamek. 
Wyrób jest dopuszczony do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia. Atest potwierdzający 
brak możliwości rdzewienia stali nierdzewnej. 
Dokładny pomiar: głębokość, szerokość, wysokość 
po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.  

szt. 1

I5 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 1

02.38

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- umywalka - szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

x2 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

x3 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

-

szafka 

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
przeznaczona  do przechowywania materiałów 
jednorazowych, pampersów, podkładów itp., w 
całości wykonana ze stali kwasoodpornej  
Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka 
regulowana. Posiadająca zamek. W

szt. 1

- Wieszak  ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

C380 wózek na brudną bieliznę

Wózek do zbierania i transportu brudnej pościeli i 
bielizny. Wyposażony w pokrywę podnoszoną 
pedałem metalowym. Przeznaczony do worków 
tekstylnych (wielokrotnego prania) o pojemności 
70L. Można również założyć worki foliowe.

szt. 1

02.39

- umywalka NPS - szt. 1

- miska ustępowa NPS - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

ŚLUZA

ŁAZIENKA NPS



- lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

UN1 zestaw uchwytów NPS - 1 kpl.

MD s-607 myjka dezynfektor

 Do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich 
jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. 
• wymiary zewnętrzne do ustalenia w zależności od 
wielkości brudownika
• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym 
syfonem odpływowym
• zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz 
/ 230V, P+N+E, 50 Hz
• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• dezynfekcja termiczna regulowana do A0-300, 
600, 3000
• system dysz myjących 7 + 5 obrotowych
•  komora (materiał):głęboko tłoczona stal 
kwasoodporna 
• czas mycia kontrolowny elektronicznie
• Informacje o stanie cyklu są widoczne na 
wyświetlaczu LCD
• panel sterujący, pozwalający na szybki wybór 
programu
•  Komora mycia wyposażona w bezobsługową, 
samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną 
uszczelkę labiryntową drzwi
• Komora mycia wyposażona w izolacje termiczna i 
akustyczną 
• Zewnetrzna budowa wykonana ze stali 
nierdzewnej
• Myjnie dostępne w wersji wiszącej lub 
wolnostojącej
• Wyposazona w proces mycia i dezynfekcji 
termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem 
wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie 
zaledwie kilku minut, jest kontrolowany 

szt. 1

02.40

02.41

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 2

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 1

- dozownik środków dezynfekcyjnych bezdotykowy szt. 1

- szafka na czyste ubrania 700 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 1

C380 wózek na brudną bieliznę - szt. 1

02.42

- umywalka NPS - szt. 1

- miska ustępowa NPS - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik środków myjących bezdotykowy szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

KLATKA SCHODOWA

ŚLUZA

ŁAZIENKA NPS



x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

UN1 zestaw uchwytów NPS - 1 kpl.

MD s-607 myjka dezynfektor

 Do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich 
jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. 
• wymiary zewnętrzne do ustalenia w zależności od 
wielkości brudownika
• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym 
syfonem odpływowym
• zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz 
/ 230V, P+N+E, 50 Hz
• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane 
ciśnienie w sieci
• dezynfekcja termiczna regulowana do A0-300, 
600, 3000
• system dysz myjących 7 + 5 obrotowych
•  komora (materiał):głęboko tłoczona stal 
kwasoodporna 
• czas mycia kontrolowny elektronicznie
• Informacje o stanie cyklu są widoczne na 
wyświetlaczu LCD
• panel sterujący, pozwalający na szybki wybór 
programu
•  Komora mycia wyposażona w bezobsługową, 
samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną 
uszczelkę labiryntową drzwi
• Komora mycia wyposażona w izolacje termiczna i 
akustyczną 
• Zewnetrzna budowa wykonana ze stali 
nierdzewnej
• Myjnie dostępne w wersji wiszącej lub 
wolnostojącej
• Wyposazona w proces mycia i dezynfekcji 
termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem 
wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie 
zaledwie kilku minut, jest kontrolowany 

szt. 1

02.43

F60
Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przeznaczona  do przechowywania preparatów 
dezynfekcyjnych, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej Drzwi zbudowane z podwójnej 
ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi 
wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu 
C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. 
Półka regulowana. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Posiadająca zamek. 
Wyrób jest dopuszczony do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia. Atest potwierdzający 
brak możliwości rdzewienia stali nierdzewnej. 
Dokładny pomiar: głębokość, szerokość, wysokość 
po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

P 1-ST panel 1-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa 440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.] szt. 1

I3 Krzesło szpitalne 

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 1

IZOLATKA



02.44

- elektryczne urządzenie do ssania szt.4

- umywalka szt. 1

- sprzęt do pomiaru rzutu serca szt.1

- aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego szt.1

- bronchofiberoskop szt.1

-
sprzęt do bezpośredniego monitorowania 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego

szt.1

-
defibrylator z możliwością wykonania 
kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca

szt.2

- respirator transportowy szt.1

A4
łóżko do intensywnej terapii z materacem 
przeciwodleżynowym

szt.4

-
respirator z możliwością regulacji stężenia 
tlenu w zakresie 21–100%;

szt.3

-
zestaw do intubacji i wentylacji z workiem 
samorozprężalnym;

szt.3

-
sprzęt do szybkich oraz regulowanych 
przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp 
infuzyjnych;

szt.3

- kardiomonitor szt.4

- pulsoksymetr; szt3

- kapnograf szt.3

-
aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia 
krwi metodą nieinwazyjną;

szt.3

- sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; szt.3

-
materac lub inne urządzenie od aktywnej 
regulacji temperatury pacjenta;

szt.3

- fonendoskop szt.3

- przyłóżkowy aparat usg szt.3

-
aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów 
krytycznych oraz zestaw do zabezpieczenia 
drożności dróg oddechowych

szt.3

-
Most medyczny 3- stanowiskowy z 
wieszakami, półkami i szyną sprzętową

szt.1

-
Most medyczny 1- stanowiskowy z 
wieszakami, półkami i szyną sprzętową

szt.1

C6 Szafka przyłóżkowa pacjenta 510x400 szt.4

C1 stolik zabiegowy jezdny 750x420 szt. 4

Wózek transportowy szt. 1

C2 stolik narzędziowy jezdny - szt. 1

WPA wózek na aparaturę medyczną 805x510x110 szt. 1

C380 zamykany pojemnik na brudną bieliznę - szt.1

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 
płyn dezynfekcyjny i mydło

- szt.1

F1 szafka lekarska jednodrzwiowa przeszklona wg rysunku szt.1

- Zasłony między łóżkami na szynach szt.4

x12 wysięgnik teleskopowy na kroplówkę - szt.4

KK 60, 
KK80, KS 
80, KS 56

zabudowa dolna i górna ze stali nierdzewnej
2500  [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej 

szt. 1

- lada pielęgniarska wg. rysunku szt. 1

SALA WZMOŻONEGO NADZORU 4-OS.



x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 2

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 2

02.45

A4
łóżko do intensywnej terapii z materacem 
przeciwodleżynowym

szt.2

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

C1 stolik zabiegowy jezdny 750x420 szt. 2

x12 wysięgnik teleskopowy na kroplówkę - szt.2

- Zasłony między łóżkami na szynach szt.2

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

02.46

- lada pielęgniarska - szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

 - zestaw komputerowy 230 V szt.2

02.47

A4
łóżko do intensywnej terapii z materacem 
przeciwodleżynowym

szt.2

x1 kosz na śmieci dwudzielny szt.1

C1 stolik zabiegowy jezdny 750x420 szt. 2

x12 wysięgnik teleskopowy na kroplówkę - szt.2

- Zasłony między łóżkami na szynach szt.2

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

02.48

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.3

BL blat zna nóżkach dł. 3700, szer. 700 szt. 2

kk6 zabudowa meblowa górna, biurowa dł. 2400 szt. 2

Szb szafa biurowa dł. Wg rysunku  szt. 3

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 3

02.49

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących - szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

02.50

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących - szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

WZMOŻONY NADZÓR

STANOWISKO OBSERWACJI PIELĘGNIAREK

WZMOŻONY NADZÓR

GABINET LEKARSKI DZIENNY

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA



02.51

D7 biurko typowe 700 x 1400 [szer.x dł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 1300 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 1

ST stolik 600 mm x 400 mm szt. 1

- sofa rozkładana - szt. 1

02.52

- umywalka - szt. 1

D7 biurko typowe 600 x 1700 [szer.x dł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 2

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 1800x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 
płyn dezynfekcyjny i mydło

- szt.1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt.1

02.53

D7 biurko typowe 600 x 1700 [szer.x dł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 2

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 2150x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

02.54

- umywalka - szt. 1

D7 biurko typowe 600 x 1700 [szer.x dł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt. 1

GABINET LEKARSKI NOCNY

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

SEKRETARIAT

KIEROWNIK



I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

 - zestaw komputerowy 230 V szt. 1

Szb zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 2

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 1800x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

x1 wiadro pedałowe - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

-
zestaw przyumywalkowy ze zbiornikiem na 
płyn dezynfekcyjny i mydło

- szt.1

x3 wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam szt.1

A5 kozetka lekarska 1820x550 szt.1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt.1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

02.55

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 35

D7 biurko zwykłe - szt.1 

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

- rzutnik - szt. 1

03.01

MODUŁOWY SYSTEM SIEDZISK
system modułowy, pozwalający tworzyć dowolne 
konfiguracje siedzisk w poczekalniach i na 
korytarzach

03.02

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik środków myjących ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.03

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

SALA SEMINARYJNA

PIĘTRO III

II KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KOMUNIKACJA

WC ODWIEDZAJĄCYCH

POKÓJ SOCJALNY DLA PACJENTÓW



x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny 0 szt. 2

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

KS 60, KK 
60, KK50

Zabudowa meblowa dolna i górna dł. 120 cm szt. 1

R1 lodówka podblatowa do zabudowy - szt. 1

ZM1 50

Zlewozmywak jednokomorowy na szafce 
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

Wpuszczany w blat, zlewozmywak nierdzewny szt. 1

I3 krzesło zwykłe

Krzesło szpitalne zmywalne bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie)

szt. 4

ST2 stół jadalniany 800 x 1400 [szer. x dł.] szt. 1

- kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V szt.1

- czajnik 2,5kW, 230V szt.1

03.04

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 2

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

KS 60, KK 
60, KK50

Zabudowa meblowa górna i dolna
dł. 408 cm,Szafki wiszące dwudrzwiowe  
pełne,Szafki wiszące dwudrzwiowe  pełne, Szafka 4-
szufladowa

szt. 1

R1 lodówka podblatowa do zabudowy - szt. 1

ZM3 100 Zlewozmywak dwukomorowy na szafce - szt. 1

- zmywarko-wyparzarka - szt. 1

- kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V, Szafka pod mikrofalówkę szt.1

- czajnik 2,5kW, 230V szt.1

- umywalka - szt. 1

03.05

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

KS 60, KK 
60, KK50, 
KK80, 
KS80

Zabudowa meblowa górna i dolna
dł. 408 cm, Szafki wiszące dwudrzwiowe  
pełne,Szafki wiszące dwudrzwiowe  pełne, Szafka 4-
szufladowa

szt. 1

R1 lodówka podblatowa do zabudowy - szt. 1

ZM1 50

Zlewozmywak jednokomorowy na szafce 
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

- szt. 1

I3 krzesło

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

Szt. 4

KUCHENKA ODDZIAŁOWA

POKÓJ SOCJALNY PERSONELU



ST2 stół jadalniany 800 x 1400 [szer. x dł.] szt. 1

- kuchenka mikrofalowa 0,9kW, 230 V, Szfka pod mikrofalówkę szt.1

- czajnik 2,5kW, 230V szt.1

03.06

- lada pielęgniarska wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 2

- zestaw komputerowy 230 V, drukarka szt.2

Szb zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 500 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 4

03.07

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - Szt. 2

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.08

- miska ustępowa NPS - szt. 1

- umywalka NPS - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

UN1 zestaw uchwytów NPS - 1 kpl.

- wózek - wanna 2000 x 800 [dł. x szer.] szt. 1

03.09

REG regał magazynowy 600 x 450 x 2000  [dł. x gł. x wys.] szt. 1

ZMP 50 zlew gospodarczy 500 x 600 x 230  [dł. x szer. x gł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

SM43 Wózek sprzątacza szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

03.10

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 2

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 2

PUNKT PIELĘGNIARSKI

ŁAZIENKA PERSONELU

ŁAZIENKA NPS PACJENTÓW WÓZEK-WANNA

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI



x3 wieszak ścienny - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

KSB 140 biurko  z trzema szufladami i szafką

1400 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej,biurkowykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
.Wypełnienie konstrukcji biurka płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. 
Mozliwość doboru kolorystyki płyty meblowej .Z 
zamykaną na klucz szafką na dokumenty

szt. 1

KS 80, 
KK80, 
KK60

zabudowa meblowa górna i dolna

DŁ. 430, uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej . Wykonane w oparciu o 
konstrukcję z profili aluminiowych ,Wypełnienie 
konstrukcji mebli płytą meblową  w ramkach 
aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami.

szt. 1

ZM1 50
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys..]. Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

I5 taboret obrotowy lekarski

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,

szt. 1

R1 chłodziarka medyczna - szt. 1

03.11

REG regał magazynowy dł. 510 cm szt. 1

03.12

ZM2 100

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa.                *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.]. Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

KS 40 zabudowa meblowa dolna
dł. 400, uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej

szt. 1

MAGAZYN POŚCIELI

MYJKA DO GŁOWICY ECHO



MD s-607 myjka dezynfektor
590 x 660 x 106 [szer. x gł. x wys.], załadunek od 
góry; zasilanie 3N, 400V, 50 Hz

szt. 1

03.13

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

KS 80, 
KS50, KK 
80, KS80

zabudowa górna i dolna ze stali nierdzewnej
1800x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej

szt. 1

ZM1 50

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa , wykonana ze stali 
kwasoodpornej.                             
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej . Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej.Posiadająca zamek.

szt. 1

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
wykonana ze stali kwasoodpornej.

Przeznaczona  do przechowywania preparatów 
dezynfekcyjnych, w całości wykonana ze stali 
kwasoodpornej. Półka regulowana. Wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Posiadająca 
zamek.

szt. 1

regał na baseny i kaczki

Regał na baseny i kaczki, naścienny, wykonany w 
całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Skład 
regału: na miski, baseny, pokrywki oraz listwy z 
haczykami na kaczki.

szt. 1

MD s-607 myjka dezynfektor

590 x 660 x 106 [szer. x gł. x wys.], załadunek od 
góry; zasilanie 3N, 400V, 50 Hz.Do mycia i 
dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, 
kaczki, miski, butle drenażowe itp. Czas mycia 
kontrolowny elektronicznie,Informacje o stanie cyklu 
są widoczne na wyświetlaczu LCD,panel sterujący, 
pozwalający na szybki wybór programu

szt. 1

Półka pojedyncza ścienna

Wykonana ze stali kwasoodpornej. Półka 
przeznaczona do zawieszenia na ścianie. Na tylnej 
ścianie fartuch z blachy, pozostałe boki proste.

szt. 1

Wózek do zbierania i transportu bielizny 
brudnej

Duży worek na bieliznę w komplecie , z materiału 
odpornego na preparaty dezynfekcyjne, możliwość 
prania worka i dezynfekcji o pojemności 340 (+/-) 
litrów wykonany specjalnej tkaniny odpornej na 
rozdarcia.

szt. 1

C380 Wózek do przewożenia czystej i brudnej

Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny z 
drzwiczkami i pokrywą. Wózek wyposażony w 
szafkę z dwoma półkami z drzwiami, szafka z 
zamykaną przestrzenią ładunkową.Drzwi 
pojedyncze otwierane skrzydłowo. Z tyłu szafki  
zamontowany uchwyt na worek foliowy (pojemność 
worka min 120l).Uchwyt z pokrywą podnoszoną 
nożnie.

szt. 1

03.14

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

BRUDOWNIK

ŁAZIENKA PERSONELU



- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo min 35 l. szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.15

D7 biurko typowe 600 x 1700 [szer.x dł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

- zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

I3 krzesło

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 2

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 2150x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa       *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

dozownik do mycia  rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

03.16

- umywalka - szt. 1

D7 biurko z łukiem 200/180 szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

- zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

stół prostokątny 150/80

zestaw szaf zamykanych, otwartych

dozownik do mycia  rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa

I3 krzesło

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 4

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 1800x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

03.17

- umywalka - szt. 1

D7 biurko 600 x 1400 [szer.x dł.] szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

SEKRETARIAT

KIEROWNIK

ODDZIAŁOWA



I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

- zestaw komputerowy 230 V szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 3

I3 krzesło

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 1

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo
szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa

dozownik do mycia  rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 1800x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

03.18

- umywalka - szt. 1

WPA wózek na aparaturę - szt. 6

- bieżnia kardiologiczna - szt. 1

- bieżnia z spirometrią - szt. 1

- aparat EKG - szt. 4

KS 80, 
KS50, KK 
80, KS80

zabudowa górna i dolna

1800x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami.

szt. 1

ZM1 50

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa                *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

zestaw komputerowy szt 1

fotel obrotowy szt 3

kozetka lekarska szt 1

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

ERGOSPIROMETR



KSB 140 biurko

1400 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej .Biurko wykonane 
w oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
.Wypełnienie konstrukcji biurka płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. 
Mozliwość doboru kolorystyki płyty meblowej .Z 
zamykaną na klucz szafką na dokumenty.

szt. 1

03.19

A5 kozetka lekarska

1820x550 Szeroki, dwuczęściowy blat pozwalający 
na regulację zagłówka. Metalowy stelaż, stabilny. 
Pokryta wysokiej jakości materiałem odpornym na 
preparaty dezynfekcyjne.

szt.1

USG aparat do USG przejezdny 230V szt.1

C1 Stolik zabiegowy 750x420 szt.1

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa                 *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

zestaw komputerowy szt 1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

I5 taboret obrotowy

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.1

x2 pojemnik na ręczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.2

- umywalka - szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

x3 wieszak ścienny - szt.1

F1 szafka lekarska nie przeszklona

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej

szt.1

USG/ECHO



D9 biurko

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej

szt.1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt.1

Bl blat

Blaty robocze, standardowo stosowane w 
zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję

szt. 1

R1 Lodówka pod blatem
600x600;0,3kW;230V. Termometr z zapisem 
wartości min./maks.

szt.1

Zm

Szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak 1-
komorowy ze stali nierdzewnej           
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Zamykana na klucz szafką.

szt.1

KS6 zabudowa meblowa dolna

dł.460 cmWykonane w oparciu o konstrukcję z 
profili aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli 
płytą meblową  w ramkach aluminiowych , płyta 
pokryta laminatem wysokociśnieniowym, odporna 
na dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo 
stosowane w zestawach mebli zabiegowych, płyta 
pokryta laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Ledowe oświetlenie wewnętrzne 
wbudowane na stałe w ściany boczne mebla.Z 
zamykanymi na klucz szafką -dwiema szafkami.

szt.1

- szafka stojąca

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Ledowe oświetlenie wewnętrzne 
wbudowane na stałe w ściany boczne mebla.Z 
zamykanymi na klucz szafką -dwiema szafkami.

szt. 1

- aparat echokardiograf - szt. 2

03.20 GABINET ZABIEGOWY



KK 40, 
KK8, KS 
80, KS 50, 
KS 50

zabudowa dolna i górna

3700  [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w oparciu o 
konstrukcję z profili aluminiowych ,Wypełnienie 
konstrukcji mebli płytą meblową  w ramkach 
aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami.

szt. 2

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x2 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo
min. 35 l, mogą być połączone ze sobą, z 
wyjmowanym wiaderkiem wewnętrznym

szt. 3

B1 stół zabiegowy 5-segmentowy, dł. 2100, szer. 560, wys. 600-1100 szt. 1

L2 lampa bezcieniowa - szt. 1

Szafka umywalkowa

Blat z tworzywa mineralnego z zamontowaną 
wpuszczaną, okrągłą, nierdzewną umywalką oraz 
wpuszczanym nierdzewnym kwadratowym 
zlewozmywakiem.

ZM1 50

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa                 *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.]Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

szt. 1

Wózek zabiegowo opatrunkowy

Stoliki dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz 
gabinetów zabiegowych.
Stelaż stolika wykonany jest ze stali zwykłej 
lakierowanej proszkowo. Stoliki wyposażone są w 
blaty lub wyjmowane tace, szuflady, kuwety, półki 
koszowe, stelaż do worka na odpady ( z 
możliwością założenia dwóch worków), miski na 
odpadki, koszyk druciany.BLAT GŁÓWNY ZE 
STALI NIERDZEWNEJ!!!
 Wyposażenie: dodatkowy wysuwany blat roboczy z 
boku wózka, dwa plastikowe kosze na odpady, 
szuflady zamykane na centralny zamek (w 
szufladach podziałka na segregacje leków), 
druciany kosz na (pojemnik na igły lub dyspenser 
rękawic)

R1 loówka medyczna Termometr z zapisem wartości min./maks. szt. 1



Stanowisko do iniekcji

Stanowisko do pobierania krwi,możliwości zmiany 
położenia podłokietnika o kąt 180°, zmiany 
położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o 
kąt 90° również możliwość dostosowania wysokości 
podłokietnika do wzrostu pacjenta.

- sprzęt drobny - 1 kpl.

I5 taboret obrotowy lekarski

Taboret obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt. 1

03.21

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 2

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

03.22

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

POKÓJ ŁÓŻKOWY
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dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.23

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 2

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

03.24

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

POKÓJ ŁÓŻKOWY
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- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.25

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 2

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

03.26

- umywalka - szt. 1

- miska ustępowa - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x1 pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.27

- umywalka - szt. 1

POKÓJ ŁÓŻKOWY
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x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 2

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

03.28

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.29

- umywalka - szt. 1

ŁAZIENKA

GABINET BADAŃ  (WYSIŁKOWYCH)/HOLTERowskich



Kk6, ks6 zabudowa dolna i górna

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Ledowe oświetlenie wewnętrzne 
wbudowane na stałe w ściany boczne mebla.Z 
zamykanymi na klucz szafką -dwiema szafkami.

szt. 2

BL blat zna nóżkach dł. 2800, szer. 700 szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 3

- sprzęt drobny - 1 kpl.

I5 taboret obrotowy lekarski

typ 1, z regulacją wysokości, z oparciem, wykonane 
ze stali nierdzewnej, z obręcza pod nogiTaboret 
obrotowy na pięcioramiennrj, chromowanej 
podstawie wyposażonej w samohamowne kółka. 
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję,powłoka tkaniny musi posiadać cechy 
powodujące odporność na działanie krwi, potu, 
śliny, ochronę przeciwgrzybiczą.

szt. 1

A5 kozetka lekarska

1820x550 Szeroki, dwuczęściowy blat pozwalający 
na regulację zagłówka. Metalowy stelaż, stabilny. 
Pokryta wysokiej jakości materiałem odpornym na 
preparaty dezynfekcyjne.

szt.1

D7 biurko typowe 600 x 1400 [szer.x dł.] szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 3

- zestaw komputerowy 230 V szt. 2

- -

03.30

x3 wieszak ścienny - szt. 1

BL blat zna nóżkach dł. 3700, szer. 700 szt. 1

kk6 zabudowa meblowa górna, biurowa dł. 3600 szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 3

szafka stojąca zlewozmywakowa, 1 komora, 
szafka 1-drzwiowa                 *Wykonawca w 

zakresie wycenia i wykonuje wyłącznie 

dostawę i montaż zlewozmywaka wraz z 

podłączeniem

500 x 600 x 850 [szer. x gł. x wys.], uchwyt typu c z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w 
oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych 
,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą meblową  w 
ramkach aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Zamykana na 
klucz szafką.

GABINET LEKARSKI NOCNY



dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

- zestaw komputerowy 230 V szt. 3

SZ zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 1300 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 1

ST stolik 600 mm x 400 mm szt. 1

- sofa rozkładana

z funkcją spania, rozkładane, wyposażona w 
pojemnik na pościel . Materiał zmywalny 
przepuszczający powietrze. Paleta kolorów do 
wyboru po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

03.31

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo z wyjmowanym wiaderkiem wewnętrznym szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.32

Kk6, ks6 zabudowa dolna i górna wg. rys. szt. 2

x3 wieszak ścienny - szt. 3

x2 pojemnik na reczniki papierowe - szt. 2

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 2

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo z wyjmowanym wiaderkiem wewnętrznym szt. 1

- umywalka - szt. 1

- sprzęt drobny - 1 kpl.

I5 taboret obrotowy lekarski
typ 1, z regulacją wysokości, z oparciem, wykonane 
ze stali nierdzewnej, z obręcza pod nogi

szt. 1

A5 kozetka lekarska 1820x550 szt.1

D7 biurko typowe 600 x 1400 [szer.x dł.] szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 2

- zestaw komputerowy 230 V szt. 1

L1 lampa projektor jezdna LED - szt.1

03.33

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 3

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- umywalka - szt. 1

ŁAZIENKA

POKÓJ BADAŃ

ŚLUZA



- szafka

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
przeznaczona  do przechowywania materiałów 
jednorazowych, pampersów, podkładów itp., w 
całości wykonana ze stali kwasoodpornej  
Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka 
regulowana. Posiadająca zamek. W

szt. 1

Wieszak  ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam

C380 wózek na brudną bieliznę

Wózek do zbierania i transportu brudnej pościeli i 
bielizny. Wyposażony w pokrywę podnoszoną 
pedałem metalowym. Przeznaczony do worków 
tekstylnych (wielokrotnego prania) o pojemności 
70L. Można również założyć worki foliowe.

szt. 1

03.34

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 1-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 1

- szafka wisząca ze stali nierdzewnej

800 [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, wisząca przeznaczona  do 
przechowywania materiałów jednorazowych, 
pampersów, podkładów itp., w całości wykonana ze 
stali kwasoodpornej , zamykana na zamek

szt. 1

03.35

- miska ustępowa NPS - szt. 1

- umywalka NPS - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

- lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

UN1 zestaw uchwytów NPS - 1 kpl.

IZOLATKA

ŁAZIENKA NPS



MD s-607 myjka dezynfektor

590 x 660 x 106 [szer. x gł. x wys.], załadunek od 
góry; zasilanie 3N, 400V, 50 Hz.Do mycia i 
dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, 
kaczki, miski, butle drenażowe itp. Czas mycia 
kontrolowny elektronicznie,Informacje o stanie cyklu 
są widoczne na wyświetlaczu LCD,panel sterujący, 
pozwalający na szybki wybór programu

szt. 1

03.36

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 3

- dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- umywalka - szt. 1

- szafka

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca 
przeznaczona  do przechowywania materiałów 
jednorazowych, pampersów, podkładów itp., w 
całości wykonana ze stali kwasoodpornej  
Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka 
regulowana. Posiadająca zamek. W

szt. 1

Wieszak  ścienny ze stali kwasoodpornej z czterema haczykam

C380 wózek na brudną bieliznę

Wózek do zbierania i transportu brudnej pościeli i 
bielizny. Wyposażony w pokrywę podnoszoną 
pedałem metalowym. Przeznaczony do worków 
tekstylnych (wielokrotnego prania) o pojemności 
70L. Można również założyć worki foliowe.

szt. 1

03.37

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 1-stanowiskowy - szt. 1

C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 1

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 1

ŚLUZA

IZOLATKA



- szafka wisząca ze stali nierdzewnej

800 [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej Szafka medyczna 
dwuskrzydłowa, wisząca przeznaczona  do 
przechowywania materiałów jednorazowych, 
pampersów, podkładów itp., w całości wykonana ze 
stali kwasoodpornej , zamykana na zamek

szt. 1

03.38

- miska ustępowa NPS - szt. 1

- umywalka NPS - szt. 1

wieszak ścienny -

x3 lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

x2 dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

UN1 zestaw uchwytów NPS - 1 kpl.

MD s-607 myjka dezynfektor

590 x 660 x 106 [szer. x gł. x wys.], załadunek od 
góry; zasilanie 3N, 400V, 50 Hz.Do mycia i 
dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, 
kaczki, miski, butle drenażowe itp. Czas mycia 
kontrolowny elektronicznie,Informacje o stanie cyklu 
są widoczne na wyświetlaczu LCD,panel sterujący, 
pozwalający na szybki wybór programu

szt. 1

03.39

03.40

REG regał magazynowy dł. 5600, szer. 600przechowywanie aparatury medycznej- pompy, kardiomonitoryszt. 1

03.41

- elektryczne urządzenie do ssania szt.5

- sprzęt do pomiaru rzutu serca szt.1

- aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego szt.1

drobny sprzęt medyczny- pompy (stałe 
podłączenie do sieci)

- bronchofiberoskop szt.1

-
sprzęt do bezpośredniego monitorowania 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego

szt.1

-
defibrylator z możliwością wykonania 
kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca

szt.2

- respirator transportowy szt.1

A4
łóżko do intensywnej terapii z materacem 
przeciwodleżynowym

szt.8

-
respirator z możliwością regulacji stężenia 
tlenu w zakresie 21–100%;

szt.3

-
zestaw do intubacji i wentylacji z workiem 
samorozprężalnym;

szt.3

-
sprzęt do szybkich oraz regulowanych 
przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp 
infuzyjnych;

szt.3

- kardiomonitor szt.8

- pulsoksymetr; szt3

- kapnograf szt.3

-
aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia 
krwi metodą nieinwazyjną;

szt.3

ŁAZIENKA NPS

KLATKA SCHODOWA

MAGAZYN SPRZĘTU MEDYCZNEGO

SALA INTENSYWNEGO NADZORU



- sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; szt.3

-
materac lub inne urządzenie od aktywnej 
regulacji temperatury pacjenta;

szt.3

- fonendoskop szt.3

- przyłóżkowy aparat usg szt.3

-
aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów 
krytycznych oraz zestaw do zabezpieczenia 
drożności dróg oddechowych

szt.3

-
Most medyczny 1- stanowiskowy z 
wieszakami, półkami i szyną sprzętową

szt.8

C6 Szafka przyłóżkowa pacjenta

510x400Szafki przyłóżkowe - korpus szafki 
wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz 
boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej 
malowanej proszkowo. Blat szafki, półka boczna 
oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego 
tworzywa z laminatu. Szuflady wysuwane na 
lekkobieżnych prowadnicach rolkowych. Wnętrze 
wypełnione tworzywowymi wkładami z przegrodami. 
Odejmowany blat boczny z możliwością 
zastosowania z prawej lub lewej strony łóżka. 
Regulacja wysokości blatu, dwustronna możliwość 
pochylenia blatu, cztery podwójne koła nadające 
szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt.8

C1 stolik zabiegowy jezdny

750x420Stoliki dla potrzeb oddziałów szpitalnych 
oraz gabinetów zabiegowych.
Stelaż stolika wykonany jest ze stali zwykłej 
lakierowanej proszkowo. Stoliki wyposażone są w 
blaty lub wyjmowane tace, szuflady, kuwety, półki 
koszowe, stelaż do worka na odpady ( z 
możliwością założenia dwóch worków), miski na 
odpadki, koszyk druciany.BLAT GŁÓWNY ZE 
STALI NIERDZEWNEJ!!!
 Wyposażenie: dodatkowy wysuwany blat roboczy z 
boku wózka, dwa plastikowe kosze na odpady, 
szuflady zamykane na centralny zamek (w 
szufladach podziałka na segregacje leków), 
druciany kosz na (pojemnik na igły lub dyspenser 
rękawic)

szt. 8

Wózek transportowy

Wózek transportowy  do doraźnego transportu 
pacjenta. Wykonany z aluminium z możliwością 
składania. Masywna struktura ramy pozwala na 
obciążenie do 100kg. Posiada miękkie podłokietniki 
oraz podwójny hamulec - osobno dla pacjenta i 
opiekuna,wyposażony  w uchylne podnóżki z 
regulacją wysokości oraz w pasy bezpieczeństwa

szt. 1

C2 stolik narzędziowy jezdny - szt. 1

WPA wózek na aparaturę medyczną 850x510x110 szt. 1

*9 zamykany pojemnik na brudną bieliznę

Wózek do zbierania i transportu brudnej pościeli i 
bielizny. Wyposażony w pokrywę podnoszoną 
pedałem metalowym. Przeznaczony do worków 
tekstylnych (wielokrotnego prania) o pojemności 
70L. Można również założyć worki foliowe.

szt.1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt.1

x2 pojemnik na reczniki papierowe 0 szt.1

x3 wieszak ścienny - szt.1



dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt.1

F1 szafka lekarska jednodrzwiowa przeszklona

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .Z zamykanymi na klucz szafką -dwiema 
szafkami.

szt.1

- Zasłony między łóżkami na szynach szt.8

x12 wysięgnik teleskopowy na kroplówkę - szt.8

KK 60, 
KK80, KS 
80, KS 56

zabudowa dolna i górna

2500  [dł.], uchwyt typu c z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej Wykonane w oparciu o 
konstrukcję z profili aluminiowych ,Wypełnienie 
konstrukcji mebli płytą meblową  w ramkach 
aluminiowych , płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym, odporna na dezynfekcję. Blaty 
robocze, standardowo stosowane w zestawach 
mebli zabiegowych, płyta pokryta laminatem 
wysokociśnieniowym z wysoką odpornością na 
temperaturę, odporna na dezynfekcję. Mozliwość 
doboru kolorystyki płyty meblowej .Ledowe 
oświetlenie wewnętrzne wbudowane na stałe w 
ściany boczne mebla.Z zamykanymi na klucz szafką 
-dwiema szafkami.

szt. 1

- lada pielęgniarska wg. rysunku szt. 1

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 2

x3 lustro nps, odchylane wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- zestaw komputerowy 230 V szt. 2

03.42

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 3

x3 Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

wieszak ścienny -

P 1-ST panel4-stanowiskowy - szt. 1

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 3

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 3

03.43

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 2

lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.44

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

x3 Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

szt. 1

wieszak ścienny -

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 2

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

03.45

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 2

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik środków myjących - szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.46

- umywalka - szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

A1 łóżko szpitalne
2200 x 1000 [dł. x szer.], łóżko elektryczne z 
materacem przeciwodleżynowym

szt. 2

Szafa dwudrzwiowa

Wykonane w oparciu o konstrukcję z profili 
aluminiowych ,Wypełnienie konstrukcji mebli płytą 
meblową  w ramkach aluminiowych , płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym, odporna na 
dezynfekcję. Blaty robocze, standardowo stosowane 
w zestawach mebli zabiegowych, płyta pokryta 
laminatem wysokociśnieniowym z wysoką 
odpornością na temperaturę, odporna na 
dezynfekcję. Mozliwość doboru kolorystyki płyty 
meblowej .

x3 wieszak ścienny - szt. 1

P 1-ST panel 3-stanowiskowy - szt. 1

ŁAZIENKA

POKÓJ ŁÓŻKOWY



C6 szafka przyłóżkowa

440 x 450 x 875  [szer. x gł. x wys.]Szafki 
przyłóżkowe - korpus szafki wykonany z profili 
aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z 
ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad 
wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. 
Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach 
rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi 
wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z 
możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony 
łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna 
możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 
nadające szafce swobodną mobilność.Kolor do do 
uzgodnienia  po rozstrzygnięciu postępowania.

szt. 2

I5 Krzesło szpitalne

zmywalne na sale chorych bez podłokietników, 
siedzisko i oparcie z tworzywa odpornego na środki 
dezynfekcyjne, metalowa konstrukcja chromowa, 
możliwość składowania krzesła jedno na drugim w 
stosie (sztaplowanie).

szt. 2

03.47

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 2

lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt. 1

- szczotka do wc podwieszana szt. 1

- kosz na śmieci uruchamiany pedałowo szt. 1

x1 pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

03.48

BL blat zna nóżkach dł. 3700, szer. 700 szt. 1

kk6 zabudowa meblowa górna, biurowa dł. 2400 szt. 1

fotel obrotowy sztuk 3

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

Szb szafa biurowa dł. Wg rysunku szt. 3

- zestaw komputerowy 230 V szt. 3

03.49

BL blat zna nóżkach dł. 3700, szer. 700 szt. 1

kk6 zabudowa meblowa górna, biurowa dł. 3600 szt. 1

sofa szt 1

Szu szafa biurowa dł. Wg rysunku szt. 1

fotel obrotowy szt 3

Szb szafa biurowa dł. Wg rysunku szt. 2

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

GABINET LEKARSKI

GABINET LEKARSKI

ŁAZIENKA



- zestaw komputerowy 230 V szt. 3

03.50

- miska ustępowa - szt. 1

- umywalka - szt. 1

x3 wieszak ścienny - szt. 2

- lustro ścienne wklejane, fazowane brzegi wg. projektu aranżacji wnętrz szt. 1

- dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy) szt. 1

- szczotka do wc podwieszane na ścianie szt. 1

x1 kosz na śmieci uruchamiany pedałowo - szt. 1

- pojemnik na papier toaletowy - szt. 1

x2 pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

szt.1

03.51

D7 biurko typowe 600 x 1700 [szer.x dł.] szt. 2

x3 wieszak ścienny - szt. 1

I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 2

- zestaw komputerowy 230 V szt. 2

Su szafa biurowa dł. Wg rysunku szt. 1

SZ 60 zamykana szafa stojąca 2-drzwiowa 600 x 400 x 2000  [szer. x gł. x wys.] szt. 2

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

Zlewozmywak jednokomorowy na szafce 
*Wykonawca w zakresie wycenia i wykonuje 

wyłącznie dostawę i montaż zlewozmywaka 

wraz z podłączeniem

Wpuszczany w blat, zlewozmywak nierdzewny

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

I3 krzesło - szt. 2

Ks 6, kk6 zabudowa górna i dolna biurowa 1800x 600 x 850 [dł. x gł. x wys.] szt. 1

03.52

I3 krzesło

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 14

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

zestaw komputerowy szt 1

- umywalka - szt. 1

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

- rzutnik - szt. 1

- stół konferencyjny - szt.1

03.53

I3 krzesło

Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję, Krzesło na stalowej ramie, 4 
nogach,bez podłokietników

szt. 15

D7 biurko zwykłe - szt.1

ŁAZIENKA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

SALA ODPRAW/ SEMINARYJNA

SALA SEMINARYJNA



I2 fotel obrotowy

Fotel obrotowy na pięciu kołach, z siedziskiem, 
wysokim oparciem i podłokietnikami.
Tapicerka z tkaniny niepalnej, zmywalnej, 
przepuszczającej powietrze, odporna na 
dezynfekcję.

szt. 1

pojemnik na reczniki papierowe
Bezdotykowy system dozowania, dozowanie 
ręczników pojedynczo

dozownik do dezynfekcji rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

dozownik do mycia rąk ramieniowy  ścienny ( system zamknięty, workowy)

- umywalka - szt. 1

kosz na śmieci uruchamiany pedałowo

- rzutnik - szt. 1

03.54

MODUŁOWY SYSTEM SIEDZISK
system modułowy, pozwalający tworzyć dowolne 
konfiguracje siedzisk w poczekalniach i na 
korytarzach

HOLL


