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Załącznik nr. 1  do SIWZ SPZOZ/PN/43/2018 
 
PAKIET 1– Pojemniki na odpady komunalne, szczotki d o mycia muszli 

Lp 
Opis 
przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/nazwa/  
model 

1. 
Pojemniki na 
odpady 
komunalne  

Pojemnik na odpady 
komunalne. Wykonany z 
nierdzewnej stali 
polerowanej, pokrywa 
otwierana pedałem, 
mechanizm otwierający w 
100% metalowy, wewnątrz 
plastikowe wiadro, poj. 20 L. 

szt. 27             

2. 
Szczotka 
tworzywowa do 
mycia muszli 

Szczotka tworzywowa do 
mycia muszli na podstawie 
ze zbiornikiem na środek 
myjąco-dezynfekujący 

szt. 5             

3. 
Szczotka 
tworzywowa do 
mycia muszli 

Szczotka tworzywowa do 
mycia muszli na podstawie 
ze zbiornikiem na środek 
myjąco-dezynfekujący 

szt. 1             

RAZEM:         
 

…..DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 
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PAKIET 2  - Wózki do sprz ątania 

 

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny  J.m ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 
/nazwa/  
model 

1. 
Zestaw 
sprzątający z 
wyposażeniem  

Wózek do sprzątania i wykonany z 
konstrukcji stalowej, chromowanej 
. Zawiera: 2 wiadra o pojemności 
20 litrów, w kolorach czerwonym i 
niebieskim; prasę do wyciskania 
mopów z wałkiem z tworzywa 
sztucznego; 2 wiadra o 
pojemności 13L: w kolorach 
czerwonym i niebieskim; 2 ramki 
na worki na odpady o pojemności 
120L; 2 kosze transportowe 
metalowe. Całość osadzona na 4 
kółkach skrętnych o średnicy 
100mm. Wózek dodatkowo 
wyposażony w uchwyt sztyla. 
Wymiary wózka: długość 1310mm, 
szerokość 660mm, wysokość 
1150mm +/- 20mm. 

szt. 2             

RAZEM:         
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……….,DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 

 

PAKIET 3 –Szafy ubraniowe do śluzy szatniowej damskiej i m ęskiej 

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 
/nazwa/  
model 

1. 
Szafa ubraniowa 
podwójna  

Szafa ubraniowa podwójna. Szafa 
wyposażona jest w plastikowe 
drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki 
na ręcznik oraz lusterka. Komora 
szafy podzielona na dwa 
przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i 
ubrań codziennych. Wym. 
1800x800x490mm. 

szt. 14             

2. 
Ławka pod szafę 
ubraniową 
podwójną  

Ławka pod szafę podwójną . 
Siedzisko tworzą lakierowane listwy 
drewniane lub plastikowe. Wym. 
404x799x745 mm. 

szt. 14             

3. 
Szafa ubraniowa 
pojedyncza 

Szafa ubraniowa pojedyncza, 
wyposażona jest w plastikowy 
drązek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. 

szt. 3             



 

Strona 4 z 13 
 
SPZOZ/PN/43/2018 

Komora szafy podzielona na dwa 
przedziały, umożliwiające 
oddzielnie umieszczenie odzieży 
ochronnej i ubrań codziennych. 
Wym. 1800x400x490mm. 

4. 
Ławka pod szafę 
ubraniową 
pojedynczą 

Ławka  pod szafę pojedynczą. 
Siedzisko tworzą lakierowane listwy 
drewniane lub plastikowe. Wym. 
404x399x745mm. 

szt. 3             

RAZEM:         

Uwaga: Opis techniczny oraz wymiary szaf oraz siedz isk s ą orientacyjne, przydatne do wyceny pakietu, realizu jący zadanie 
zobowi ązany jest do kontaktu z zamawiaj ącym przed wykonaniem zadania celem ustalenia szczeg ółów technicznych oraz 
dokładnego obmiaru. 

 

……….,DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 
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PAKIET 4 – Zestawy mebli do gabinetów lekarskich , pokoju oddziałowej, pomieszcze ń socjalnych 

Lp 
Opis przedmiotu 
zamówienia  Opis techniczny 

J.
m. Ilość 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Cena 
jednostk

owa 
brutto 

Wartoś
ć netto 

Staw
ka 

VAT 

Wartość 
brutto 

Produce
nt 

/nazwa/  
model 

Pokój Lekarzy  
1. Kanapa rozkładana  

Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta 
tkaniną zmywalną. szt. 1              

2. Biurko  

Biurko lekarskie z wyciąganą półką na 
klawiaturę, wykonane z płyty meblowej 
laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 
1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 
szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. 

szt. 2              

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

szt. 2             
 

4. Stolik Stolik wykonany z płyty meblowej ma 
nóżkach 

szt. 1             
 

5. Regał Regał wykonany z płyty meblowej szt. 2              
6. Szafa 

dwudrzwiowa 
Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty 
meblowej. Wys. 180cm, szer. 80cm, gł.40cm. 

szt. 1             
 

Pokój Anestezjologa   

1. Kanapa rozkładana  
Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta 
tkaniną zmywalną. szt. 1              

2. Biurko  
Biurko lekarskie z wyciąganą półką na 
klawiaturę, wykonane z płyty meblowej szt. 2              
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laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 
1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 
szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. 

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

szt. 2              

4. Stolik Stolik wykonany z płyty meblowej na 
nóżkach 

szt. 1             
 

5. Regał Regał wykonany z płyty meblowej szt. 2              
6. 

Szafa 
dwudrzwiowa 

Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty 
meblowej. Wys. 180cm, szer. 80cm, gł.40cm. szt. 1              

Pokój Oddziałowej 

1. Biurko  

Biurko lekarskie z wyciąganą półką na 
klawiaturę, wykonane z płyty meblowej 
laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 
1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 
szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. 

szt. 2              

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

szt. 2              

3. Stolik Stolik wykonany z płyty meblowej szt. 1              

4. Regał Regał wykonany z płyty meblowej szt. 2              

Pomieszczenie socjalne 

1. Stół  
Stół z blatem zmywalnym o gr. min 36mm na 
4 nogach chromowanych. Dł x szer: 140 x 90 
cm 

szt. 1              
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2. Krzesło Krzesło- stelaż chromowany, siedzisko i 
oparcie pleców tapicerka skaj 

szt. 3              

Pokój Piel ęgniarek 

1. Biurko  

Biurko lekarskie z wyciąganą półką na 
klawiaturę, wykonane z płyty meblowej 
laminowanej, boki okleina PCV 2 mm, dl. 
1400mm, szer. 600mm; Kontener jezdny z 3 
szufladami zamykanymi na zamek z 
dodatkowym uchwytem na komputer. 

szt. 2             
 

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

szt. 2             
 

3. Stolik Stolik wykonany z płyty meblowej na 
nóżkach 

szt. 1             
 

4. Regał Regał wykonany z płyty meblowej szt. 2              

Sala wybudze ń 

1. Lada stanowiska 
obserwacyjnego 

Lada stanowiska obserwacyjnego dł. ok 
2,4mb wykonane z płyt meblowych gr. 1,8 – 
1,9 mm blat główny ( dolny) płyta meblowa 
gr. 2,8-3 mm, szer. blatu ok.55 cm. Blat 
górny płyta meblowa 18-19 mm. Wysokość 
do blatu dolnego od podłogi ok 76 cm, 
dystans pomiędzy blatem dolnym – górnym 
ok. 23-25 cm. Szerokość blatu górnego ok 
25 cm, pod blatem dolnym należy 
zamontować półkę na rolkach pod klawiaturę 
komputera oraz półkę na stanowisko 
komputerowe. W obu blatach zamontować 

szt. 1              
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przelotki na kable. Uwaga: oferent 
wygrywający zadanie zobowiązany jest 
przed wykonaniem lady do kontaktu z 
zamawiającym w celu uściślenia warunków 
technicznych oraz wykonania rzeczywistych 
pomiarów lady  

RAZEM:          

Uwaga: Opis techniczny oraz wymiary pakietu s ą orientacyjne oferent przejawiaj ący ch ęć realizacji zadania 
zobowi ązany jest do wykonania szczegółowych obmiarów w por ozumieniu z zamawiaj ącym przed zło żeniem oferty 
cenowej 

  

 

……….,DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 
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PAKIET 5- Lodówki podblatowe 

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 
/nazwa/  
model 

1. Lodówka 

Wykorzystanie do przechowywania 
leków. Zakres temperatury +2/+8. 
Wysokość ok. 82-85cm. 
Pojemność ok. 120-130l. Drzwi – 
pełne (przekładane) Półki druciane, 
regulowane nóżki, zamek, 
dynamiczny obieg powietrza wym. 
wentylatorem, rozmrażanie 
automatyczne ,sterownik 
elektroniczny z wyświetlaczem 
temperatury, napięcie 220-240V/ 
50 Hz                                                          

szt. 1             

2. Lodówka 

Wykorzystanie do przechowywania 
leków. Zakres temperatury +2/+8. 
Wysokość ok. 82-85cm. 
Pojemność ok. 120-130l. Drzwi – 
pełne (przekładane) Półki druciane, 
regulowane nóżki, zamek, 
dynamiczny obieg powietrza wym. 

szt. 2             
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……….,DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 

Pakiet nr 6 –Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnyc h 

 

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/nazwa/ 
model 

1. 
Aparat do 
ogrzewania płynów 
infuzyjnych 

Zgodnie z załacznikiem nr 6 szt. 5             

RAZEM:         
….DNIA….......................................................
. 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 

wentylatorem, rozmrażanie 
automatyczne ,sterownik 
elektroniczny z wyświetlaczem 
temperatury, napięcie 220-240V/ 
50 Hz                                                          

RAZEM:         
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              wraz z pieczątką imienną) 

 

 

PAKIET 7 –Reduktor O2 (dozwnik tlenu), reduktor pró żni (regulator pró żni) 

 

 
            
 

……..,DNIA…................................................. 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 

 

 

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/nazwa/ 
model 

1. 
Reduktor O2 
(dozownik tlenu) Zgodnie z załacznikiem nr 7 szt. 5             

2. 
Reuktor próżni 
(regulator próżni Zgodnie z załacznikiem nr 7 szt. 5             

RAZEM:         
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PAKIET 8 - Mankiet do przetłaczania płynów infuzyjn ych i krwi  

Lp 
Opis przedmiotu 
zamówienia  Opis techniczny J.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/nazwa/ 
model 

1. 

Mankiet do 
przetłaczania 
płynów 
infuzyjnych i krwi 

Zgodnie z załacznikiem nr 8 szt. 5             

RAZEM:         
  ……….,DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 

PAKIET 9  -Zestaw narz ędzi laryngologicznych 

 
……….,DNIA….............................................. 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/nazwa/ 
model 

1. 
Zestaw narzedzi 
laryngologicznych 

Zgodnie z załacznikiem nr 
9 szt. 1             

RAZEM:         
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PAKIET 10 –Rolki do transportu pacjenta, stojaki do  kroplówek 

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia  

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/nazwa/ 
model 

1. 
Rolki do 
transportu 
pacjenta 

Zgodnie z załacznikiem nr 
10 

szt. 1             

2. Stojak do 
kroplówek 

Zgodnie z załacznikiem nr 
10 

szt. 6             

RAZEM:         
 

………., DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 


