
 Załącznik nr 1.     
 

 

Wymagania techniczne wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Świętego Józefa w Mikołowie 

Lp  Nazwa urządzenia / wymagane parametry techniczne 
Iloś

ć  
Typ / 

model 

Pro
duc
ent/ 
dost
awc

a 

Rok produkcji 
Wartość graniczna 

(wymagana 
odpowiedź) 

Odpowiedzi 

TAK/NIE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Pokój piel. AN  C/03       

03.1 Biurko lekarskie + komputer, monitor. 
Wykonane z płyty laminowanej ,boki okleina PCV 2 mm, dł. 1400mm, 
szer, 600 mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. Komputer stacjonarny bez 
oprogramowania 17'' 

1 

    

  TAK, podać 

  

03.2 Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrączki, na 5 kołach 
jezdnych. Pneumatyczna regulacja wysokości. 1     

  TAK  
  

03.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

03.4 Fotel wypoczynkowy kubełkowy 2 
  

 
TAK 

 

03.5 
Szafka stojąca otwarta, blat z postformingu. Wymiary (gł x szer x wys): 
600 x 600 x 850 mm 3 

  
 

TAK 
 

03.6 
Półka wisząca otwarta wykonana z płyty meblowej, krawędzie okleina 
PCV o grub. 2 mm. Dwupółkowa, dł. 1500mm, wys. 740mm gł. 300mm 1 

  
 

TAK, podać 
 

 Pokój lekarski ( AN) C/02           

02.1 

Biurko lekarskie + komputer, monitor. 
Wykonane z płyty laminowanej ,boki okleina PCV 2 mm, dł. 1200mm, 
szer, 600 mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. Komputer stacjonarny, bez 
oprogramowania, monitor LCD 17'' 

1 

    

  TAK, podać 

  

02.2 
Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrączki, na 5 kołach 
jezdnych. Pneumatyczna regulacja wysokości. 1     

  TAK  
  



02.3 

Regał- szafka dolna dwudrzwiowa zamykana na klucz o wysokości ok. 
600mm, wewnątrz 1 półka; segment górny  z półkami na dokumenty, szer. 
80cm, h=180cm,gł. 40cm 

1 
    

  TAK, podać 
  

02.4 

Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

02.5 
Szafka otwarta (pod lodówkę podblatową) ,  blat z postformingu wymiary 
gł. X szer. X wys= 600mm, 600mm, 850mm. 1 

  
 TAK 

 

02.6 
Półka wisząca otwarta wykonana z płyty meblowej, krawędzie okleina 
PCV o grub. 2 mm. Dwupółkowa, dł. 1500mm, wys. 740mm gł. 300mm 1 

  
 TAK, podać 

 

  Łazienka C/04           

04.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 
    

  TAK, podać 
  

04.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1     

  TAK, podać 
  

04.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

04.4 Szczotka tworzywowa do mycia muszli. 
1       TAK   

04.5 Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS 
1 

      TAK   
Śluza C/06      

06.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 1  

 
 

TAK, podać 

 

06.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1  

 
 

TAK, podać 
 

06.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 1  

 

 
TAK, podać 

 

06.4 Szafa wentylowana na wycinki histopatologiczne, wersja przelotowa, 
wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: szer. 400mm, gł. 400mm, 
h=1800mm 1  

 
 TAK, podać 

 

 Magazyn  C/08           

08.1 
Drabina 4 stopniowa wykonana z aluminium. 

1 
  

 
TAK, podać 

 



08.2 Regał wykonany ze stali nierdzewnej, 5-półek, szer. 1000mm, h=2400mm, 
gł. 500mm 3 

  
 

TAK, podać 

 

 Sala pooperacyjna C/09           

09.1 Pulpit kontrolny dł.180 cm, płyta meblowa gr.36mm, krawędzie oklejone 
PCV gr.2mm, na 6 nogach chromowanych, kontener jezdny z 4 
szufladami wraz z uchwytem na komputer stacjonarny. Komputer 
stacjonarny bez oprogramowania, monitor LCD 17", klawiatura, mysz. 1 

    

  TAK, podać 

  

09.2 Fotel do biurka z podłokietnikami, regulacja wysokości siłownikiem 
pneumatycznym, tapicerka zmywalna skaj. 2     

  TAK 
  

09.3 Łóżko intensywnego nadzoru. Materac w pokrowcu zmywalnym, tkanina 
oddychająca, elektryczna regulacja funkcji łóżka, poręcze boczne, 
wieszak kroplówki. Szczegółowy opis Zał. 09.4 1 

    

  
TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.09.4)   

09.4 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją 
wysokości. Szczegółowy opis Zał.09.5 

3 
    

  
TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.09.5)   

09.5 

Szafa metalowa malowana lakierem proszkowym. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 
drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch 
punktach. Wymiary zewn. H=1800 mm, szer. 800 mm, gł. 435mm. Waga 
90kg. 

2 

    

  TAK, podać 

  

09.6 

Panel gazowy nadłóżkowy.   
(długość panelu 1800 mm,) 
a) punkty poboru gazów medycznych: 

• tlen (O2)     -  1 szt. 
• powietrze     -  1 szt. 
• poróżnia (Vac)     -  1 szt. 

b) gniazdka elektryczne 230 V   -  4 szt. 
c) bolce wyrównywania potencjałów  -  4 szt. 
d) miejsce pod instalacje własne  -  2 szt. 
e) zintegrowana z panelem szyna montażowa - 1 szt. 
f) system oświetleniowy   -  1 kpl. 
• oświetlenie bezpośrednie 1x54W  
• oświetlenie nocne 1x7W 

3 

    

  TAK, podać 

  

09.7 Zasłona zmywalna, podwieszana, przesuwna zasłaniająca łóżka dł. 3m 
2 

      TAK, podać   



09.8 Wózek anestezjologiczny 5-szufladowy 
WÓZEK WYKONANY ZE STALI LAKIEROWANEJ METODĄ 
PROSZKOWĄ 
BLAT WYKONANY Z TWORZYWA ABS  
CENTRALNY ZAMEK 
PRZECIWPYŁOWE KOŁA WYKONANE Z GUMY TERMOPLASTYCZNEJ 
3 KOŁA WYPOSAŻONE W BLOKADĘ 
MAKSYMALNE OBIĄŻENIE CAŁKOWITE 110 KG 
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE SZYUFLADY 25 KG 
REGULOWANY WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE 
WÓZEK WYPOSAŻONY W : 
• STELAŻ DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW RÓŻNEGO RODZAJU 
• POJEMNIKI DO SEGREGACJI LEKÓW I AKCESORIÓW 
• WYCIĄGANE PODZIAŁKI W SZUFLADACH SŁUŻACE DO 
SEGREGACJI LEKÓW 
• WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE 
• POJEMNIK NA OSTRE ELEMENTY 
• POJEMNIK NA RĘKAWICZKI 
• ZAMYKANY KOSZ NA ODPADY 
• PIERWSZA SZUFLADA OSOBNO ZAMYKANA NA LEKI O DZIAŁANIU 
NARKOTYCZNYM 
SZEROKOŚĆ:690 MM 
GŁĘBOKOŚĆ:518 MM 
WYSOKOŚĆ: 927 MM 

1 

    

  TAK, podać 

  

09.9 Zlew dwukomorowy wykonany ze stali nierdzewnej, nablatowy, blat z 
postformingu dł. 2100 mm , dolne szafki z płyty meblowej na stopkach o 
wysokości min. 100mm, krawędzie PCV 2 mm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

09.10 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

09.11 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

    
  TAK, podać 

  

09.12 Wieszak kroplówki jezdny, wykonany ze stali, powierzchnia chromowana. 
1       TAK    

09.13 

Kardiomonitor.  

 Wyświetlacz: typ - 640x480 pikseli kolorowy TFT; rozmiar: 

przekątna 12.1’’ 

 Konfiguracja standardowa : monitor EKG, Spo2, NIBP, 2-

Temp, Pr, Resp, ST, Arytmia 

 System alarmowy pozwalający na dźwiękową i wizualną 

sygnalizację stanów alarmowych; indywidualne, ręczne 

ustawianie alarmów poszczególnych parametrów oraz 

automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie 

1 

    

  TAK, podać 

  



bieżących wartości parametrów. 

 Akumulator Li-ion  

 NIBP : 

o Metoda : Oscylometryczna 

o Tryb pracy : Ręczny, Automatyczny, Ciągły 

o Pomiar : mmHg / Kpa ( do wyboru)  , zakres : 10 – 270 

mmHg 

 EKG 

 Tryb odprowadzeni  : 5 lub 3 odprowadzeń 

 Wybór odprowadzenia : I, II, III, aVR, aVF , aVL,V 

 Zakres pomiarowy : dorosły  - 15 -300 bpm , dziecko/niemowlak 

15-300 bpm 

 dokładność pomiaru pulsu: ±1% lub ±1 bpm w zależności co 

większe 

 Analiza odcinka ST: TAK, analiza arytmii: TAK 

 Spo2 

 Zakres pomiarowy : 0-100  %        

 Dokładność :70-100%, ± 2%,0-69% - nie sprecyzowano     

 Puls 

 Zakres : 20 -254 bpm 

 Dokładność : ±3bpm 

 RESP 

o metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej 

o Zakres pomiaru: dorosły 0-120 razy / min , 

dzieci/niemowlęta 0 -115 razy /min 

o Alarm bezdechu – TAK 

 Temperatura 

 Zakres : 0 – 50 ℃  , 

 Dokładność : ± 0.1℃ 

 Dwukanałowy 
 

09.14 Urządzenie do ogrzewania pacjenta:  ogrzewanie ciepłym powietrzem za 
pomocą kołder powietrznych. Dostępne temperatury nawiewu: 32°C, 
38°C, 43°C lub temperatura otoczenia.  Filtr HEPA 0,2um, IP21, Waga: 
6kg.  Wózek z koszem na kołdry powietrzne, wysokość 675mm, Ø 
podstawy jezdnej 600mm. Kołdry powietrzne "na pacjenta" 2180mm x 
1270mm, 1op/10szt. 

1 

    

  TAK, podać 

  

09.15 Reduktor O2 z dozownikiem i nawilżaczem do listwy z punktami poboru 
gazów medycznych 3    TAK  



09.16 Reduktor próżni do listwy z punktami poboru gazów medycznych 3    TAK 
 

 Łazienka C/10           

10.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

10.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

    
  TAK, podać 

  

10.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

10.4 Szczotka tworzywowa do mycia muszli. 
1       TAK, podać   

10.5 Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS 
1 

      TAK, podać   

 Łazienka C/12           

12.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

12.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  sienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników ;szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

    
  TAK, podać 

  

12.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

12.4 Szczotka tworzywowa do mycia muszli. 
1 

      TAK    

12.5 Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS 
1 

      TAK   

 Pom. Pielęgniarek (pokój socjalny)  C/13           

13.1 Blat z postformingu na 4 nogach chromowanych. Wymiary: dł. 1200mm, 
szer.400mm, wysokość 850mm 1 

      TAK   

13.2 Kanapa rozkładana 
1       TAK   

13.3 Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, krawędzie-okleina 
PCV gr. 2mm. Kolorystyka do wyboru. Wymiar ok. 1200x650x750mm. 
Trzy szuflady zamykane na zamek. 

1 

    
  TAK, podać 

  

13.4 Telefon stacjonarny, bezprzewodowy z homologacją 
1       TAK   

13.5 Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrączki, na 5 kołach 
jezdnych. Pneumatyczna regulacja wysokości. 1 

    
  TAK 

  



13.6 Regał z trzema drzwiami (3x 60/60cm) zamykanymi na zamek, szer. 
60cm, gł. 40cm, h=180cm 1 

    
  TAK, podać 

  

13.7 

Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

13.8 

Szafka z płyty meblowej, krawędzie okleina PCV 2mm pod  zlew 
jednokomorowy, szer. 600mm, gł. 550mm, dwudrzwiowa, wewnątrz 1 
półka; druga szafka pod lodówkę podblatową oraz lodówka podblatowa. 
Całość przykryta blatem z postformingu o wym. 600 x dł. 1200 mm. 1 

  

 TAK, podać 

 

13.9 

Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 1 

  
 TAK, podać 

 

13.10 
Pojemnik na papier składany do rąk,  sienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników ;szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 

1 

  
 TAK, podać 

 

13.11 Krzesło z oparciem, stelaż chromowany, tapicerka skaj. 4 
   TAK 

 

 Pom. Lekarzy (oddziałowej)  C/14           

14.1 Fotel wypoczynkowy kubełkowy 
2       TAK    

14.2 Biurko lekarskie + komputer, monitor. 
Wykonane z płyty laminowanej ,boki okleina PCV 2 mm, dł. 1200mm, 
szer, 600 mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. Komputer stacjonarny, bez 
oprogramowania, monitor LCD 17'' 

1 

    

  TAK, podać 

  

14.3 Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podrączki, na 5 kołach 
jezdnych. Pneumatyczna regulacja wysokości. 1 

    
  TAK  

  

14.4 Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz z półkami na dokumenty, szer. 
80cm, h=180cm,gł. 40cm 1 

    
  TAK, podać 

  

14.5 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

14.6 Ława/stolik 1    TAK  

14.7 Kanapa rozkładana 1    TAK  

  Przygotowanie pacjenta C/15              



15.1 Stelaż jezdny podwójny do worków na odpady komunalne i skażone o 
pojemności 120 l. wyposażony w 2 pokrywy otwierane za pomocą pedału; 
wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; zespół jezdny 
składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem); wszystkie 
krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, wymiary 780x420x860 

1 

    

  TAK, podać 

  

15.2 Blat z postformingu zaokrąglona krawędź dolna i górna, grubość , długość 
3200mm, w nim zamontowany zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej, 
umywalka ceramiczna nablatowa; dolne szafki na nóżkach o wysokości 
min. 10cm. Drzwiczki i fronty szuflad lakierowane. OPISAĆ + szafki górne 
lakier 1 

    

  TAK, podać 

  

15.3 Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie: 650 mm do 
900 mm; podstawa wraz z siłownikiem chromowana, jezdna na 5 kołach; 
siedzisko tapicerowane o średnicy 390mm, grubość siedziska 100mm; 1 

    

  TAK, podać 

  

15.4 Panel gazowy nadłóżkowy.   
(długość panelu 1800 mm,) 
a) punkty poboru gazów medycznych: 

• powietrze     -  1 szt 
• tlen (O2)     -  1 szt. 
• próżnia (Vac)     -  1 szt. 
b) gniazdka elektryczne 230 V   -  4 szt. 
c) bolce wyrównywania potencjałów  -  4 szt. 
d) miejsce pod instalacje własne  -  2 szt. 
e) zintegrowana z panelem szyna montażowa - 1 szt. 
f) system oświetleniowy   -  1 kpl. 
• oświetlenie bezpośrednie 1x54W  
• oświetlenie nocne 1x7W 

1 

    

  TAK, podać 

  

15.5 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 2 

    

  TAK, podać 

  

15.6 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 2 

    
  TAK, podać 

  

15.7 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

15.8 Reduktor O2 z dozownikiem i nawilżaczem do listwy z punktami poboru 
gazów medycznych 1   

 TAK 
 

15.9 Reduktor próżni do listwy z punktami poboru gazów medycznych 1    TAK  



15.10 Chłodziarka podblatowa na leki 1    TAK, podać  

    C/16 Brudownik           

16.1 Pojemnik 60 l z polietylenu na odpady medyczne. 2 
  

 TAK, podać 
 

16.2 

Szafa gospodarcza dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, 4-półkowa, 
na stopkach o wysokości min. 100mm, krawędzie okleina PCV 2 mm. 
Wys. 190cm, szer. 80cm, gł. 40cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

16.3 

Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb. 9,8cm. 

1 

  
 TAK, podać 

 

 Korytarz C/18 + WC           

18.1 

Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

18.2 
Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

    
  TAK, podać 

  

18.3 

Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

18.4 
Szczotka tworzywowa do mycia muszli. 

1       TAK    

18.5 Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS 
1       TAK   

 Szatnia personelu brudna C/17           

17.1 Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery 'L' -
dwuosobowa.  Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w ścianach tylnych. 
Wymiary: h=1800mm, szer. 400mm, gł. 490 mm,  

2 

    

  TAK, podać 

  

17.2 Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery 'L' - szafa 4-
osobowa.  Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w ścianach tylnych. 
Wymiary: h=1800mm, szer. 800mm, gł. 490 mm,  4 

    

  TAK, podać 

  

17.3 Ławka pod szafę ubraniową szer. 1199mm, gł. 745mm 2       TAK, podać   

17.4 Ławka pod szafę ubraniową szer. 799mm, gł. 745mm 2 
      TAK, podać   

 Szatnia personelu czysta C/20           

20.1 Stojak na obuwie chirurgiczne ( min 30 par ) 
1       TAK, podać   

20.2 Regał wykonany ze stali nierdzewnej, 5-półek, szer. 800mm, h=1800mm, 
gł. 500mm 3 

    
  TAK, podać 

  



  Szatnia personelu brudna C/21           

21.1 

Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery 'L' -
dwuosobowa.  Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w ścianach tylnych. 
Wymiary: h=1800mm, szer. 400mm, gł. 490 mm,  

2       TAK, podać   

21.2 

Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery 'L' - szafa 4-
osobowa.  Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w ścianach tylnych. 
Wymiary: h=1800mm, szer. 800mm, gł. 490 mm,  

4 

    

  TAK, podać 

  

21.3 Ławka pod szafę ubraniową szer. 1199mm, gł. 745mm 2       TAK, podać   

21.4 Ławka pod szafę ubraniową szer. 799mm, gł. 745mm 2 
      TAK, podać   

 Łazienka C/23           

23.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

23.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

    
  TAK, podać 

  

23.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

23.4 Szczotka tworzywowa do mycia muszli. 
1       TAK    

23.5 Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS 
1 

      TAK   

 Szatnia personelu czysta C/24           

24.1 Stojak na obuwie chirurgiczne (min. 30 par ) 
1       TAK, podać   

24.2 Regał wykonany ze stali nierdzewnej, 5-półek, szer. 800mm, h=1800mm, 
gł. 500mm 3 

    
  TAK, podać 

  

 Śluza materiałów brudnych C/25           

25.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

25.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

    
  TAK, podać 

  



25.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

    

  TAK, podać 

  

25.4 Stół mobilny ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. jednoblatowy   
Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na 
kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z 
materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa 
sztucznego. Wymiary : 1000x600 mm. 

2 

    

  TAK, podać 

  

  Korytarz brudny C/26           

26.1 Szafa metalowa dwudrzwiowa, malowana lakierem proszkowym, 
przeszklona szer 1000mm, 5 półek 2 

    
  TAK, podać 

  

 Korytarz brudny C/27       

27.1 Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 
 

 
 

TAK, podać 

 

27.2 Pojemnik na papier składany do rąk,  ścienny, wykonany z tworzywa ABS, 
poj. 250 szt. ręczników; szer. 28cm, h=26,5cm, gł. 14,5cm 1 

 

 
 

TAK, podać 

 

27.3 Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, 
wysokość 44cm, 

1 

 

 

 

TAK, podać 

 

  Pom. porządkowe C/28           

28.1 Szafa gospodarcza dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, 5-półkowa, 
na stopkach o wysokości min. 100mm, krawędzie okleina PCV 2 mm. 
Wys. 190cm, szer. 40cm, gł. 40cm. 

1 
    

  TAK, podać 
  

28.2 Zestaw do sprzątania. 
- stelaż z rurek i prętów chromowanych, 
- cztery kółka z obrotnicami w tym dwa z blokadą, 
- dwa wiaderka o poj ok. 20l, 
- praska do wyciskania mopa, 
- 3 kuwety, 
- worek na odpady o poj. 120l, 
- uchwyt mopa. 

1 

    

  TAK, podać 

  

  Pom.  C/29           

29.1 Stelaż/ wózek ze stali kwasoodpornej na pojemniki 60 l 1     
  TAK, podać 

  



29.2 Pojemnik 60 l z polietylenu na odpady medyczne. 8 
  

 TAK, podać 
 

29.3 

Szafa gospodarcza dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, 4-półkowa, 
na stopkach o wysokości min. 100mm, krawędzie okleina PCV 2 mm. 
Wys. 190cm, szer. 80cm, gł. 40cm. 

1 

    
  TAK, podać 

  

29.4 

Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, poj. 400ml mydło 
uzupełniane z kanistra. Zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 9 cm, H= 
19cm, głęb 9,8cm. 

1 

  
 TAK, podać 

 

  Magazyn/ śluza materiałowa C/30            

30.1 Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, 5-półek, szer. 1000mm, 
h=1800mm, gł. 500mm 7 

    
  TAK, podać 

  

30.2 

Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, 5-półek, szer. 800mm, 
h=1800mm, gł. 500mm 2     

  TAK, podać 
  

 Sala operacyjna ortopedyczna C/34             

34.1 Kolumna anestezjologiczna. Szczegółowy opis zał. 
34.1. 1 

      TAK, (dołączyć 
wypełniony 

zał.34.1)   

34.2 

Aparat elektrochirurgiczny (diatermia) z dodatkowym modułem do 
WAPORYZACJI w Artroskopii - 1 szt.  - szczegółowy opis parametrów 
technicznych w ZAŁĄCZNIKU NR 34.2. 
Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, BEZPRZEWODOWY - 1 szt. 
Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk płaski - 1 szt. 
Elektroda szpatuła owalna, prosta, 2 x 24mm, do uchwytu 2,4mm  
Uchwyt elektrody 2,4mm, wąski, 2 przyciski, kabel 3m, wtyk SDS - 4 kpl, 
Elektroda szpatuła owalna, prosta, 2 x 24mm, do uchwytu 2,4mm - 4kpl, 
Elektroda bipolarna do waporyzacji PHAZER, wypukła, zagięcie 70°, śr. 
kulki 2,4mm, dł 115mm, kabel SDS 3m - 2 kpl 
Elektroda neutralna  jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dla 
dzieci, 176x122mm, 110cm², op. 10x5szt - 1 kpl, 
Elektroda bipolarna do waporyzacji VAP, dł 115mm, kabel SDS 3m -2 kpl. 
Elektroda bipolarna klawiszowa, zagięta 90°, 1,5x4mm, dł. 115mm, kabel 
SDS 3m - 3kpl. 
Wózek do diatermi  , koszyk - 1 szt. 

1 

      

TAK, (dołączyć 
wypełniony 

zał.34.2) 

  

34.3 Zestaw artroskopowy full HD. Parametry techniczne oraz wykaz 
wyposażenia artroskopowego  - Zał nr 34.3. 

1 
      TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.34.3)   

34.4 Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa z wymiennymi głowicami 
wiertarskimi 2       TAK, podać 

  

34.5 Negatoskop cyfrowy z monitorem 21", do zabudowy na ścianie sali 
operacyjnej. Szczegółowy opis zał. 34.5. 1 

      TAK, (dołączyć 
wypełniony   



zał.34.5) 

34.6 Stół mobilny , jednoblatowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.  
Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z 
tworzywa sztucznego.  Wymiary ok. : 700 x 1500mm, h= 890. 

2 

    

  TAK, podać 

  

34.7 Stół operacyjny ortopedyczny z blatem 8 segmentowym i 
wyposażeniem. Szczegółowy opis zał. 34.7. 

1 

    

  
TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.34.7) 

  

34.8 

Wózek anestezjologiczny 5-szufladowy 
WÓZEK WYKONANY ZE STALI LAKIEROWANEJ METODĄ 

PROSZKOWĄ 

BLAT WYKONANY Z TWORZYWA ABS  
CENTRALNY ZAMEK 

PRZECIWPYŁOWE KOŁA WYKONANE Z GUMY TERMOPLASTYCZNEJ 

3 KOŁA WYPOSAŻONE W BLOKADĘ 
MAKSYMALNE OBIĄŻENIE CAŁKOWITE 110 KG 

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE SZYUFLADY 25 KG 

REGULOWANY WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE 
WÓZEK WYPOSAŻONY W : 

• STELAŻ DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW RÓŻNEGO RODZAJU 

• POJEMNIKI DO SEGREGACJI LEKÓW I AKCESORIÓW 
• WYCIĄGANE PODZIAŁKI W SZUFLADACH SŁUŻACE DO 

SEGREGACJI LEKÓW 

• WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE 
• POJEMNIK NA OSTRE ELEMENTY 

• POJEMNIK NA RĘKAWICZKI 

• ZAMYKANY KOSZ NA ODPADY 
• PIERWSZA SZUFLADA OSOBNO ZAMYKANA NA LEKI O DZIAŁANIU 

NARKOTYCZNYM 

SZEROKOŚĆ:690 MM 
GŁĘBOKOŚĆ:518 MM 

WYSOKOŚĆ: 927 MM 

2 

    

  TAK, podać 

  



34.9 

Stolik typu Mayo z hydrauliczną regulacją wysokości  wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia 
instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony 
przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. 
Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. 
Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału 
niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. 
Dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
  • blat podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni 
nożnej  
• blat obracany w poziomie o 360°  
• podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 
80 mm  
• wszystkie kółka wyposażone w blokadę  
• oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża  
• dopuszczalne obciążenie 15 kg  
• wyrób posiada znak CE  
• wymiary zewnętrzne [mm]: 740 x 490 x 960/1370 mm 

1 

    

  TAK, podać 

  

34.10 

Lampa operacyjna dwukopułowa sufitowa LED z możliwością 
zamontowania kamery HD. Szczegółowy opis zał. 34.10. 

1 

    

  
TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.34.10)   

34.11 

Komora grzewcza na stoliku ze stali nierdzewnej o wysokości 700mm 
wykonanym ze stali nierdzewnej. 
Parametry: 
- pojemność 150l, 
- wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.): 600x860x590 mm 
- wymiary wewn. (szer. x wys. x gł.): 496x655x480 mm 
Obudowa ze stali nierdzewnej typu Inox. Wymuszony obieg powietrza.  
Wyświetlacz parametrów pracy typu LED, widoczny z odległości 4m 
(wymóg dla urządzeń medycznych). Zakres temperatury pracy +35-
+42°C. Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury 
o 2˚C. Niezależne zabezpieczenie temperaturowe, przed ogrzaniem  
wsadu powyżej 45˚C – zabezpieczenie klasy 3.1 zgodnie z normą DIN 
12880. Alarm otwartych drzwi, aktywujący się po 1min. Przeszklone drzwi  
- szkło hartowane. Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED. 
Archiwizacja parametrów pracy  komory przez okres  1 roku. Szuflady 
teleskopowe – dwie sztuki, zapobiegające wypadaniu zawartości komory. 
 

1 

  

 TAK, podać 

 

34.12 
Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości, siedzisko tapicerowane 
skaj, stelaż chrom,5 kół, wysokość min. 650mm, wysokość max. 900mm. 2 

     

34.13 Podest jednostopniowy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 2 
  

 TAK 
 

34.14 
Stojak podwójny z misami o poj. 3 l, na 5 kołach, wykonany ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej 1 

  
 TAK, podać 

 



34.15 

Stolik mobilny  dwublatowy (do gipsowania), wykonany  ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, blat górny płaski – bez wgłębienia.  
Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z 
tworzywa sztucznego.  Wymiary ok. : 1000 x 500mm, h= 800. 

1 

  

 TAK, podać 

 

34.16 
Ssak z możliwością podłączenia do punktu centralnego 
poboru próżni  

1 

  
  

 

  Sala operacyjna chirurgiczna - C/31             

31.1 Kolumna anestezjologiczna podwójna. Szczegółowy opis zał. 31.1. 1 
      TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.31.1)   

31.2 Kolumna chirurgiczna.  Szczegółowy opis zał. 31.2. 1 

      TAK, (dołączyć 
wypełniony 

zał.31.2)   

31.3 Zestaw laparoskopowy full HD. Szczegółowy opis zał. 31.3. 1 

      TAK, (dołączyć 
wypełniony 

zał.31.3)   

31.4 
Lampa operacyjna dwukopułowa sufitowa LED.  Szczegółowy opis 
zał. 31.4. 

1       TAK, (dołączyć 
wypełniony 

zał.31.4)   

31.5 Stół operacyjny uniwersalny. Szczegółowy opis zał. 31.5. 
1       TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.31.5) 

  

31.6 

Materac grzewczy wielorazowego użytku, z przeciwodleżynową pianką 
wiskoelastyczną na BLOK OPERACYJNY. Nie wymaga stosowania 
materiałów zużywalnych. Regulacja temperatury: 32-40°C . Urządzenie 
nie emituje ciepła do otoczenia. Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą 
standardowych środków. Czytelny wyświetlacz temperatury i alarmów. 
Materac grzewczy wykonany z włókien węglowych, o wymiarach 1200mm 
x 500mm x 30mm. Kabel łączący materac z jednostka kontrolna - 3m. 
Bezpieczne zasilanie 24V. 

1 

      

TAK, podać 

  

31.7  
Stojak podwójny z misami o poj. 3 l, na 5 kołach, wykonany ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej 

1 
      

TAK, podać 
  

31.8 

Laserowy system chirurgiczny CO2. Szczegółowy opis zał. 31.8. 
1       TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.31.8)   



31.9 

Ssak elektryczny jezdny, z dwoma pojemnikami na wydzielinę 2x 2L, 
zasilanie 230V, max. Siła ssania: 0,9 bar, przepływ 60L/min, moc: 230W; 
wyposażony w hydrofobowy filtr antybakteryjny 99%. Sterowanie pedałem 
nożnym. 

1       

TAK, podać 

  

31.10 

Stolik typu Mayo z hydrauliczną regulacją wysokości  wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia 
instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony 
przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. 
Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. 
Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału 
niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. 
Dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
  • blat podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni 
nożnej  
• blat obracany w poziomie o 360°  
• podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 
80 mm  
• wszystkie kółka wyposażone w blokadę  
• oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża  
• dopuszczalne obciążenie 15 kg  
• wyrób posiada znak CE  
• wymiary zewnętrzne [mm]: 740 x 490 x 960/1370 mm 

1 

      

TAK, podać 

  

31.11 

Wózek anestezjologiczny 5-szufladowy. 
WÓZEK WYKONANY ZE STALI LAKIEROWANEJ METODĄ 
PROSZKOWĄ 
BLAT WYKONANY Z TWORZYWA ABS  
CENTRALNY ZAMEK 
PRZECIWPYŁOWE KOŁA WYKONANE Z GUMY TERMOPLASTYCZNEJ 
3 KOŁA WYPOSAŻONE W BLOKADĘ 
MAKSYMALNE OBIĄŻENIE CAŁKOWITE 110 KG 
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE SZYUFLADY 25 KG 
REGULOWANY WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE 
WÓZEK WYPOSAŻONY W : 
• STELAŻ DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW RÓŻNEGO RODZAJU 
• POJEMNIKI DO SEGREGACJI LEKÓW I AKCESORIÓW 
• WYCIĄGANE PODZIAŁKI W SZUFLADACH SŁUŻACE DO 
SEGREGACJI LEKÓW 
• WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE 
• POJEMNIK NA OSTRE ELEMENTY 
• POJEMNIK NA RĘKAWICZKI 
• ZAMYKANY KOSZ NA ODPADY 
• PIERWSZA SZUFLADA OSOBNO ZAMYKANA NA LEKI O DZIAŁANIU 
NARKOTYCZNYM 
SZEROKOŚĆ:690 MM 
GŁĘBOKOŚĆ:518 MM 
WYSOKOŚĆ: 927 MM 

2 

      

TAK, podać 

  



31.12 

Stół mobilny , jednoblatowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.  
Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z 
tworzywa sztucznego.  Wymiary ok. : 700 x 1500mm, h= 890. 

1 

    

  TAK, podać 

  

31.13 Zestaw narzędzi chirurgicznych. Szczegółowy opis zał. 31.13. 1 

    

  
TAK, (dołączyć 

wypełniony 
zał.31.13)   

31.14 Podest jednostopniowy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 1 
  

 TAK 
 

  Myjnia lekarzy C/32            

32.1 
Dozownik środka dezynfekcyjnego, łokciowy 

2       TAK   

32.2 
Dozownik mydła w płynie, łokciowy 

2       TAK   

32.3 
Pojemnik na ręczniki składane 

1       TAK   

32.4 
Pojemnik (kosz)na szczotki chirurgiczne jednorazowego użytku wykonany 
ze stali nierdzewnej 1 

    
  TAK 

  

32.5 

Pojemnik na odpady. Wykonany z nierdzewnej stali polerowanej, pokrywa 
otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 100% metalowy, wewnątrz 
plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, wysokość 44cm, 1 

    
  TAK, podać 

  

32.6 

Regał listwowy mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej 
umożliwiający zamocowanie dwóch sztuk koszy sterylizacyjnych o 
wielkości 1 STE. 

1 

  
 TAK, podać 

 

  Myjnia lekarzy C/33            
33.1 Dozownik środka dezynfekcyjnego, łokciowy 

2       TAK   

33.2 Dozownik mydła w płynie, łokciowy 
2       TAK   

33.3 Pojemnik na ręczniki składane 
1       TAK   

33.4 Pojemnik (kosz) na szczotki chirurgiczne jednorazowego użytku wykonany 
ze stali nierdzewnej 1 

    
  TAK 

  

33.5 Pojemnik na odpady. Wykonany z nierdzewnej stali polerowanej, pokrywa 
otwierana pedałem- mechanizm otwierający w 100% metalowy, wewnątrz 
plastikowe wiadro, poj. 20L, szer.29,5 cm, wysokość 44cm, 1 

    
  TAK, podać 

  

33.6 Regał listwowy mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej 
umożliwiający zamocowanie dwóch sztuk koszy sterylizacyjnych o 
wielkości 1 STE. 

1 

  
 TAK, podać 

 

  Magazyn sprzętu C/35            

35.1 Regał wykonany ze stali nierdzewnej, 5-półek, szer. 800mm, h=1800mm, 
gł. 500mm (na kontenery) 2 

    
  TAK, podać 

  



  Magazyn sprzętu C/36            

36.1 Regał wykonany ze stali nierdzewnej, 5-półek, szer. 800mm, h=1800mm, 
gł. 500mm (na kontenery) 2 

    
  TAK, podać 

  

  Szatnia brudna pooperacyjna  C/37            

37.1 Stelaż na worki 2x120l, z pokrywą, jezdny wykonany ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej 2 

      TAK, podać   

        

 

Brak wpisu w kolumnie nr 9 oferowane parametry, brak dołączonych i wypełnionych dodatkowych załączników (w pozycjach kolumny 
nr "7", gdzie jest to wymagane lub wpisanie parametrów nie spełniających wartości granicznych przez oferowane urządzenie zostanie 
potraktowane jako nie spełnienie parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku gdy z opisu parametru urządzenia nie 
wynika konieczność umieszczenia w kolumnie nr 9 jakiegokolwiek opisu należy wówczas powtórzyć słowo "TAK". W celu potwierdzenia 
parametrów oferowanych urządzeń należy dołączyć do oferty foldery oferowanych urządzeń.  

 


