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Część Nr 14 Wyposażenie socjalno – bytowe
1 – Meble do pomieszczeń
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Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. 
Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności 
poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych

Dopuszcza  się  przedstawienie  Atestów  Higienicznych  na  poszczególne składowe mebli. Atest należy 
przedstawić na wezwanie Zamawiającego
Modułowa konstrukcja mebli składająca się z trzech elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek 
oraz blatu dla szafek stojących zabudowy ciągłej. Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie 
szafek oraz ewentualną ich wymianę. Dopuszcza się zastosowanie do konstrukcji mebli płytę wiórową 
laminowaną antybakteryjną do szafek stojących zabudowy ciągłej, szafek wiszących i innych w przypadku, 
których zamiana nie obniży ich funkcjonalności i będzie uzgodniona z zamawiającym po wizji lokalnej. W 
przypadku tego rodzaju konstrukcji nóżki powinny być chromowane o wysokości min. 100 mm

Podstawa zabudowy meblowej jeżeli stosujemy konstrukcję stalową powinna być elementem 
konstrukcyjnym wolnostojącym, do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa powinna być 
wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym
Elementy składowe podstawy stalowej do zabudowy meblowej powinny składać się z elementów skrajnych 
bocznych, gdzie stopki wykonane powinny być z profila o średnicy min.40 mm zakończonego chromowaną 
stopką poziomującą w zakresie do min. 10 mm, połączonych integralnie z belką spinającą je ze sobą o 
przekroju min. 40x25 mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone ze sobą za pomocą dwóch 
trawersów metalowych. Wysokość stelaża min. 100 mm

Podstawa powinna mieć zminimalizowaną ilość nóg w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni 
pod zabudową
Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej oklejonej okleiną PCV za pomocą kleju wodoodpornego, 
zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych 
krawędzi. Część mebli, których określenie odbędzie się na wizji lokalnej ma wymóg zastosowania płyty 
HPL o podwyższonej odporności chemicznej.
Dopuszcza się płyty wiórowe laminowane dwustronnie antybakteryjne w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego.
Powierzchnia płyty gładka, półmatowa umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję 
środkami dezynfekcyjnymi
Płyta użyta do produkcji mebli w kolorze białym. Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem w 
kolorze do wyboru przez Zamawiającego

W przypadku frontów oszklonych w szafkach wiszących szyba powinna być zamontowana w systemowej 
ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do ramki, wypełniające szkło przeźroczyste. W szafkach ze szkłem 
zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni
W szafkach z szufladami prowadnice z mechanizmem cichego domyku oraz dociągiem. Prowadnice nie 
mogą być widoczne po otwarciu szudlady
Blat zabudowy ciągłej wykonany z płyty wiórowej antybakteryjnej o klejonej okleiną PCV 2mm klejem 
wodoodpornym i w przypadkach określonych przez zamawiającego z płyty HPL 

Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki 
dopasowanych do istniejących ścian budynku
Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy 
zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy 
mogące kolidować z zabudową
Przed złożeniem ofert wymagane jest dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń celem dokonania 
szczegółowego pomiaru pomieszczeń oraz przedstawienie rysunków wykonawczych do wglądu 
precyzujących ustalenia wizji lokalnej.
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Montaż mebli w ramach zamówienia
Gwarancja min 24 miesiące

2. Zestawienie mebli: 

2.1 Zestaw mebli do gabinetu ordynatora – 1 komp.
2.2 Zestaw mebli do pokoju oddziałowej fizjoterapii – 1 komp.
2.3 Zestaw mebli do pokoju oddziałowej rehabilitacji – 1 komp.
2.4 Zestaw mebli do pokoju oddziałowej rehabilitacji – 1 komp.
2.5 Zestaw mebli do pokoju socjalnego rehabilitacji – 1 komp.
2.6 Zestaw mebli do punktu przygotowania leków – 1 komp.
2.7 Zestaw mebli do pokoju psychologa – 1 komp.
2.8 Zestaw mebli kuchennych (część czysta i brudna) – 2 komp.
2.9 Zestaw mebli do punktu pielęgniarskiego
2.10 Meble do pomieszczenia socjalnego apteki -meble na wymiar – 1 komp
2.11 Meble do zaplecza apteki – meble na wymiat – 1 komp.
2.12 Meble do zaplecza recepturowego – meble na wymiar – 1 komp.
2.13 Biurko z kontenerem mobilnym – meble na wymiar – 9 komp.
2.14 Meble do pomieszczenia socjalnego parter -meble na wymiar – 1 komp.
2.15 Meble do pomieszczenia portiernia -meble na wymiar – 1 komp. 
2.16 Meble do pomieszczenia socjalnego magazyn pościeli – meble na wymiar – 1 komp
2.17 Meble do pokoju lekarzy bloku operacyjnego – 1 komp.
2.18 Meble do pokoju pielęgniarek bloku operacyjnego – 1 komp.
2.19 Meble do pokoju socjalnego bloku operacyjnego – 1 komp.
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