Załącznik nr. 2 do SIWZ SPZOZ/PN/34/2018

Lp

1.

2.

3.

PAKIET 1– Pojemniki na odpady komunalne, szczotki do mycia muszli- (gwarancja 24 miesiące)
Cena
Cena
WarOpis przedmiotu
J. Iloś jednost- jednostOpis techniczny
tość
zamówienia
m.
ć
kowa
kowa
netto
netto
brutto
Pojemnik na odpady komunalne. Wykonany z nierdzewnej stali polerowanej,
Pojemniki na odszt
pokrywa otwierana pedałem, mechanizm
27
pady komunalne
.
otwierający w 100% metalowy, wewnątrz
plastikowe wiadro, poj. 20 L.
Szczotka tworzy- Szczotka tworzywowa do mycia muszli
szt
wowa do mycia
na podstawie ze zbiornikiem na środek
5
.
muszli
myjąco-dezynfekujący
Szczotka tworzy- Szczotka tworzywowa do mycia muszli
szt
wowa do mycia
na podstawie ze zbiornikiem na środek
1
.
muszli
myjąco-dezynfekujący
RAZEM:

Staw
Wartość Producent/na
ka
brutto
zwa/ model
VAT

………., DNIA…........................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET 2 –Stelaże na worki(gwarancja 24 miesiące)
Opis przedmiotu
Lp
zamówienia

Opis techniczny

Cena
J.
jednostIlość
m.
kowa
netto

Stelaż ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej z uchwytami do worków foliowych 120L
z zabezpieczeniem przesuwania worków na
obręczy z pokrywami – podnoszenie pedaStelaż z pokrywami łem nożnym. Podstawa na kółkach jezdnych – 2 z blokadą. Oponki wykonane z
1. na worki foliowe
szt.
otwierany pedałem materiału, które nie brudzą podłoża.
- 3 komorowe szt 2 (2 pokrywy czerwone ,
1 żółta) - 2 komorowe szt 13 ( 1 pokrywa
czerwona, 1 niebieska) - 1 komorowe 6
szt ( 1 pokrywa czerwona)
Stelaż podwójny na dwa worki foliowe 120L
wykonane ze stali nierdzewnej z kratownicą
Stelaż worków fopod worki, postawa na kółkach skrętnych
liowych bez pokry2.
poruszających się cicho i niebrudzących
szt.
wy na dwa worki
podłoża. Wyposażony w zapinki mocujące
120l
worki i zabezpieczają przed zsunięciem się
z obręczy.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

ProduStaw
Wartość cent/ naka
brutto
zwa/
VAT
model

21

5

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

PAKIET 3 - Wózki do sprzątania – modułowe(gwarancja 24 miesiące)

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

1. Wózki do sprzątania z kompletnym
osprzętem
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Cena
J.
jednostOpis techniczny
ilość
m
kowa
netto
Wózek do sprzątania obiektów służby zdro- sz
2
wia z zastosowaniem metody impregnacji t.
nakładek środkami myjącymi lub dezynfekcyjnymi zbudowany z modułów. W skład
wózka wchodzą : - podstawa wózka koloru
niebieskiego wykonana z tworzywa ABS z
czterema kółkami osadzonymi na łożyskach
stożkowych pozwalających na cichą i lekką
pracę. Kółka powlekane jasną gumą . Kółka
powinny zaopatrzone w osłonę przeciw
włóknową i nie powinny emitować dużego
hałasu max 87 dB/A. Waga pustego wózka
do 22 kg. Średnica kółka 125mm, - 3 szufla-

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

ProduStaw
Wartość cent /naka
brutto
zwa/
VAT
model

SPZOZ/PN/34/2018

dy koloru niebieskiego, czerwonego i szarego, wykonane z tworzywa PE mogące pomieścić od 15 do 25 nakładek, - sito koloru
szarego wykonane z PE umożliwiające równomierną impregnację nakładek znajdujących się w szufladach , - rama wózka oraz
prowadnice szuflad wykonane z tworzywa. 1 kuweta na środki chemiczne koloru niebieskiego z tworzywa PE , - 1 kuweta na środki
chemiczne koloru czerwonego z tworzywa
PE , - 1 kuweta na materiały eksploatacyjne
koloru szarego z tworzywa PE wysokość 13
cm, - 1 wiaderko o pojemności 5L/ z zaznaczoną wew. podziałką/ koloru niebieskiego
wykonane z PE, - 1 wiaderko o pojemności
5L/ z zaznaczoną wew. podziałką/ koloru
czerwonego wykonane z tworzywa PE , - 1
wiaderko o pojemności 5L/ z zaznaczoną
wew. podziałką/ koloru żółtego wykonane z
PE , 1 sito szare do wiaderek 5l/ wykonane
z tworzywa PE, rozkładany uchwyt do mocowania dwóch worków na odpady o pojemności 70L każdy koloru niebieskiego wykonany
z PE, jedna przykrywka ram zaciskowych do
worków na odpady w kolorze niebieskim, 1
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uchwyt do mocowania kija mopa, - podstawa
pod mop , 1 uchwyt z haczykiem na drobne
akcesoria, - 2 sztuki drzwi w kolorze szarym
lub niebieskim z kluczem i zamkiem wykonane z tworzywa PE do zabezpieczenia szuflad, - 2 sztuki zaczepu magnesowego do
zamykania drzwi, wymiary wózka: długość
82 cm, szerokość 55 cm, wysokość 114 cm
+/- 2 cm, pokrywy szuflad w kolorze niebieskim lub czerwonym , - zalecane posiadanie
certyfikatu bezpieczeństwa ekologicznego i
toksykologicznego, - zastosowane tworzywa
sztuczne nie powinny zawierać plastyfikatorów ftalanowych ( DEHP, DBP, BBP, DINP,
DINDP, DNOP) ,- zastosowanie tworzywa
nie powinny zawierać bisfenolu a farby nie
powinny zawierać barwników azotowych.
Wyposażenie dodatkowe – nakładki szt 25.
Nakładka wykonana z mikrofazy nie pozostawiającego kłaczków. Opaska kieszeni posiada rozchylone brzegi aby ułatwić wsunięcie uchwytu. Kieszenie do mocowania
uchwytu mopa poprzecinane w narożnikach.
Wymiary nakładki to 40x 14cm, Waga 50g,
maksymalna temp prania 60c. Nakładka poStrona 5 z 23
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winna składać się ; strona myjąca 100% mikrofaza, kieszenie 100% poliester. Gwarantowana maksymalna liczba prań to 600 cykli.
RAZEM:
……….,DNIA…........................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET 4 - Wózki do sprzątania(gwarancja 24 miesiące)

Opis przedmiotu
Lp
zamówienia

Opis techniczny

Cena
J.
jednostilość
m
kowa
netto

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
Zestaw sprzątający czerwonym i niebieskim; 2 ramki na worki
1.
szt.
z wyposażeniem
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.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

Staw
Wartość Producent /
nazwa/ moka
brutto
del
VAT

2

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

PAKIET 5 –Szafy ubraniowe do śluzy szatniowej damskiej i męskiej (gwarancja 24 miesiące)

Lp

1.

2.

Opis przedmiotu
zamówienia

Opis techniczny

Cena
J.
jednostIlość
m.
kowa
netto

Szafa ubraniowa podwójna. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki
ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterSzafa ubraniowa
ka. Komora szafy podzielona na dwa prze- szt.
podwójna
działy, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
Wym. 1800x800x490mm.
Ławka pod szafę
Ławka pod szafę podwójną . Siedzisko twoubraniową podwój- rzą lakierowane listwy drewniane lub plasti- szt.
ną
kowe. Wym. 404x799x745 mm.
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Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

ProduStaw
Wartość cent /naka
brutto
zwa/
VAT
model

14

14
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3.

Szafa ubraniowa
pojedyncza

4.

Ławka pod szafę
ubraniową pojedynczą

Szafa ubraniowa pojedyncza, wyposażona
jest w plastikowy drązek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, szt.
umożliwiające oddzielnie umieszczenie
odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
Wym. 1800x400x490mm.
Ławka pod szafę pojedynczą. Siedzisko
tworzą lakierowane listwy drewniane lub szt.
plastikowe. Wym. 404x399x745mm.

3

3
RAZEM:

Uwaga: Opis techniczny oraz wymiary szaf oraz siedzisk są orientacyjne, przydatne do wyceny pakietu, realizujący zadanie zobowiązany jest do kontaktu z
zamawiającym przed wykonaniem zadania celem ustalenia szczegółów technicznych oraz dokładnego obmiaru.

……….,DNIA…........................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET 6 – Regały 5- półkowe ze stali kwasowej, podesty, stojaki na kółkach (gwarancja 24 miesiące)
Opis przedmiotu
Lp
zamówienia

1.

Regał 5- półkowy
ze stali kwasowej

2.

Regał 5- półkowy
ze stali kwasowej

3.

Regał 5- półkowy
ze stali kwasowej

4. Regał 5- półkowy
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Opis techniczny
Regał 5- półkowy wykonany ze stali kwasoodpornej wym.( szer x gt x wys)
60x40x180cm – odporna na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
Regał 5- półkowy wykonany ze stali kwasoodpornej wym.( szer x gt x wys)
80x40x180cm – odporna na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
Regał 5- półkowy wykonany ze stali kwasoodpornej wym.( szer x gt x wys)
80x40x180cm – odporna na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
Regał 5 – półkowy wykonany ze stali ocynkowanej wym ( sze x gt x wys)
100x40x180cm

Cena
J.
jednostIlość
m.
kowa
netto

szt.

10

szt.

1

szt.

15

szt.

1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

ProduStaw
Wartość cent /naka
brutto
zwa/
VAT
model

SPZOZ/PN/34/2018

Podest wykonano w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażony w nóżki z możliwoPodest jednostop5.
ścią poziomowania. Blat pokryty materiałem szt.
niowy
antypoślizgowym. Wym ( dł x szer x wys)
(500x330x260 mm +/- 20 mm)
Podest wykonany w całości ze stai kwasoodpornej. Stopnie zabezpieczone taśmą
Podest dwustopprzeciw-poślizgową ( wykonaną z materiału
6.
szt.
niowy
trudnościeralnego, odpornego na promienie
UV, oleje,wodę) wym ( 440x510x660mm +/20mm)
Stojak z miskami na odpadki wykonany w
całości ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18N9. Wyposażony w 2 miski na odpadki
Stojak na kółkach z o pojemności min. 5 litrów każda. Oparty na
7. dwoma miskami
pięcioramiennej podstawie wyposażonej w szt.
kwasoodpornymi
kółka (2 z blokadą). Oponki wykonane z
materiału niebrudzącego podłoże. Wszystkie krawędzie zaokrąglone- bezpieczne wys
ok. 85 cm.

4

1

3

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

PAKIET 7 – Zestawy mebli do gabinetów lekarskich , pokoju oddziałowej, pomieszczeń socjalnych (gwarancja 24 miesiące)

Lp

Opis przedmiotu zaOpis techniczny
mówienia

ProduCena jed- Cena jedStawWartość
Wartość cent /naJ.m. Ilość nostkowa nostkowa
ka
netto
brutto zwa/ monetto
brutto
VAT
del

Pokój Lekarzy
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta
tkaniną zmywalną.
Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej,
boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer.
Biurko
600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z dodatkowym uchwytem
na komputer.
Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, podFotel do biurka
rączki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna
regulacja wysokości
Stolik
Stolik wykonany z płyty meblowej ma nóżkach
Regał
Regał wykonany z płyty meblowej
Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty mebloSzafa dwudrzwiowa
wej. Wys. 180cm, szer. 80cm, gł.40cm.

Kanapa rozkładana
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szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.
szt.

1
2

szt.

1
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Pokój Anestezjologa
Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta
tkaniną zmywalną.
Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej,
boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer.
2. Biurko
600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z dodatkowym uchwytem
na komputer.
Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, pod3. Fotel do biurka
rączki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna
regulacja wysokości
4. Stolik
Stolik wykonany z płyty meblowej na nóżkach
5. Regał
Regał wykonany z płyty meblowej
Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblo6. Szafa dwudrzwiowa
wej. Wys. 180cm, szer. 80cm, gł.40cm.
Pokój Oddziałowej
Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej,
boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer.
1. Biurko
600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z dodatkowym uchwytem
na komputer.
2. Fotel do biurka
Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, pod-

1.

Kanapa rozkładana
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szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.
szt.

1
2

szt.

1

szt.

2

szt.

2
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rączki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna
regulacja wysokości
3. Stolik
Stolik wykonany z płyty meblowej
4. Regał
Regał wykonany z płyty meblowej
Pomieszczenie socjalne
Stół z blatem zmywalnym o gr. min 36mm na
1. Stół
4 nogach chromowanych. Dł x szer: 140 x 90
cm
Krzesło- stelaż chromowany, siedzisko i opar2. Krzesło
cie pleców tapicerka skaj
Pokój Pielęgniarek
Biurko lekarskie z wyciąganą półką na klawiaturę, wykonane z płyty meblowej laminowanej,
boki okleina PCV 2 mm, dl. 1400mm, szer.
1. Biurko
600mm; Kontener jezdny z 3 szufladami zamykanymi na zamek z dodatkowym uchwytem
na komputer.
Fotel do biurka, tapicerka zmywalna skaj, pod2. Fotel
rączki, na 5 kołach jezdnych, Pneumatyczna
regulacja wysokości
3. Stolik
Stolik wykonany z płyty meblowej na nóżkach
4. Regał
Regał wykonany z płyty meblowej
Sala wybudzeń
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szt.
szt.

1
2

szt.

1

szt.

3

szt.

2

szt.

2

szt.
szt.

1
2
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1.

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.
Lada stanowiska ob- Szerokość blatu górnego ok 25 cm, pod blaszt.
serwacyjnego
tem dolnym należy zamontować półkę na rolkach pod klawiaturę komputera oraz półkę na
stanowisko komputerowe. W obu blatach zamontować 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

1

RAZEM:
Uwaga: Opis techniczny oraz wymiary pakietu są orientacyjne oferent przejawiający chęć realizacji zadania zobowiązany jest do wykonania szczegółowych obmiarów w porozumieniu z zamawiającym przed złożeniem oferty cenowej

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

PAKIET 8–Lodówki podblatowe (gwarancja 24 miesiące)

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

1. Lodówka

2. Lodówka
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Opis techniczny

Cena
J.
jednostIlość
m.
kowa
netto

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 po- szt.
wietrza wym. wentylatorem, rozmrażanie
automatyczne ,sterownik elektroniczny z
wyświetlaczem temperatury, napięcie 220240V/ 50 Hz
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 po- szt.
wietrza wym. wentylatorem, rozmrażanie
automatyczne ,sterownik elektroniczny z
wyświetlaczem temperatury, napięcie 220240V/ 50 Hz

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

ProduStaw
Wartość cent /naka
brutto
zwa/
VAT
model

1

2
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RAZEM:

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

PAKIET 9 – Zestawy mebli , regałów, wózków, szaf ze stali kwasoodpornej ( centralna sterylizacja) (gwarancja 24 miesiące)

Cena
J.
jednostIlość
m.
kowa
netto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

1.

Materiał: stal kwasoodporna, miejsce postaRegał specjalny do wienia trzech wózków, pod wózkami blat
wózków myjni i
ociekowy, stopki z wytrzymałego tworzywa,
szt.
opakowań sterylizapewniające płynną regulacje wysokości w
zakresie +/- 10mm , wymiary gabarytowe ok
zacyjnych
szer 180 x gł 80 xwys 85 cm
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Opis techniczny

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

ProduStaw
Wartość cent /naka
brutto
zwa/
VAT
model

1
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Możliwość jednoczesnego mycia 6 tac naWózek załadowczy
rzędziowych max. 480 x 250 x 90 mm, trzy
do mycia tac z naszt.
poziomy rozładunku, dwa własne ramiona
rzędziami
natryskowe
Dwupoziomowy
Własne ramie natryskowe
szt.
wózek uniwersalny
Wkład do mycia
Uniwersalny wkład pozwala na mycie duprzedmiotów o duszt.
żych gabarytów
żych gabarytach
szt.
Materiał : stal kwasoodporna, półka dolna,
Stół ze stali kwasostopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniaodpornej z półką
jące płynną regulację w zakresie +/- 10mm
dolną
wym: dł.130 x szer 70 x wys 75
Szafa stojąca z
drzwiami dwuskrzydłowymi do przechowywania nowych narzędzi
Kosz metalowy z
drutu powlekanego
tworzywem sztucznym o wymiarach
60x40x10 cm
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Materiał : stal kwasoodporna, drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek z kluczykiem, prowadnice do modułów logistycz- szt.
nych, wymiary gabarytowe ok. ok. szer 91 x
67 x wys 210 cm

1

produkt o szkielecie metalowych powlekany
szt.
tworzywem sztucznym

8
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Kosz metalowy z
drutu powlekanego
8. tworzywem sztucznym o wymiarach
60x40x18 cm
Półka z drutu kwa9.
soodpornego
Szafka stojąca podblatowa z drzwiami
10 dwuskrzydłowymi
.
do przechowywania
środków dezynfekcyjnych
11
Stolik rolkowy
.
Dystrybutor opako12 wań foliowo-papie.
rowych z nożem
krązkowym

produkt o szkielecie metalowych powlekany
szt.
tworzywem sztucznym
Półka wykonana jest z drutu ze stali nieszt.
rdzewnej chromoniklowanej
Materiał: stal kwasoodporna, drzwi dwuskrzydłowe, przeszkolone, wyposażone z
zamek z kluczykiem, dwa rzędy prowadnic z
szt.
ABS umożliwiające wsunięcie koszy drucianych, pojemników z tworzywa do półek
szklanych w rozstawie minimum co 65mm

8

1

szt.

1

Szerokość cięcia – 750 mm, wykonanie stal
nierdzewna, wymiary zewn.- 873x420x430 szt.
mm (dłxsxw)

2

Materiał : stal kwasoodporna, półka dolna,
Stół ze stali kwaso13
stopki z wytrzymałego tworzywa zapewniająodpornej z półką
szt.
.
ce płynną regulację w zakresie +/- 10 mm,
dolną
wymiary dł 140 x szer. 90 x wys. 87 cm

2
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Konstrukcja stalowa, regulowana wysokość
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14
.

15
.
16
.

17
.

Materiał : stal kwasoodporna, stopki z wytrzymałego tworzywa zapewniające płynną
Stół roboczy podregulację wysokości w zakresie +/- 10 mm,
świetlany do prze- w środkowej części blatu matowa, hartowaglądania, sortowa- na szyba z podświetleniem, gniazdo elek- szt.
nia i składania bieli- tryczne, umożliwiające podłączenie dodatkozny operacyjnej
wego wyposażenia elektrycznego (np.. elektryczny nóż do cięcia materiałów opatrunkowych)
Wózek dwupółkowy
ze stali kwasoodKonstrukcja nośna i półki wykonane ze stali
szt.
pornej na 6 jedno- kwasoodpornej
stek wsadu
Wózek do czystej i Zbudowany na sztywnej platformie i metaloszt.
brudnej bielizny
wej ramie posiada gumowane koła
Materiał stal kwasoodporna, cztery kółka z
obrotnicami, w tym dwa z blokadą, rama z
Wózek do bliskiego
profili zamkniętych z zaczepami koszy sterytransportu materiaszt.
lizacyjnych i wsuwania koszy lub pojemniłów medycznych
ków sterylizacyjnych maks 12 koszy lub pojemników
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Wózki do zawieszania i bliskiego
18 transportu arkusz
.
papieru stosowanego do pakowania
pakietów sterylnych

Wymiary dostosowane do wymiarów papierów stosowanych w technologii sterylizacji,
szt.
materiał – stal kwasoodporna nie gorsza niż
0H18N9

Materiał stal kwasoodporna, pojemność 6
jednostek wsadu zgodne PN-EN 285, cztery
kółka z obrotnicami w tym dwa z blokadą ,
Kontener( wózek
19
pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę i
do materiałów ste.
zamek z kluczem, dwie półki wewnątrz, zarylnych
mocowane na stałe, wymiary gabarytowe
dł.66 x szer. 67 x wys. 115 cm ( podano bez
odbojów)
Materiał stal kwasoodporna, dwie półki we20 Wózek do materia- wnątrz, zamocowane na stałe, wymiary ga.
łów sterylnych
barytowe dł.48 x 67 x wys 115 cm( podano
bez odbojów)
Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, po21 Wózek do dezynsiada stelaż z półką i pojemnikiem ze szczel.
fekcji narzędzi
ną pokrywą
22 Wanna wychwyto- Wanna o pojemności do 250 litrów, czyli wię.
wa
cej niż wynosi objętość standardowej beczki
23 Kosz sterylizacyjny Materiał stal kwasoodporna, wymiary:
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.

na 1 JWS

24 Kosz sterylizacyjny
.
na ½ JWS
Kosz sterylizacyjny
25
na 1 JWS z wycię.
ciem bocznym

dł.57,5 x szer 28 x gł. 26 cm
Materiał: stal kwasoodporna,
dł.57.5 x szer. 28 x gł 13 cm

wymiary

Materiał: stal kwasoodporna,
dł.57,5 x szer. 28 x gł.26cm

wymiary:

szt. 200
szt.

Materiał: stal kwasoodporna,rozstaw zaczepów mocujących 50cm, wymiary dł.60 x szt.
szer.30 x wys. 20cm
Wieszak worków
Materiał: stal kwasoodporna, rozstaw zaczena śmieci lub brud- pów mocujących 50cm, wymiary” dł.60 x szt.
ną bieliznę
szer. 30 cm
Krzesło z oparciem,
Dolna część podstawy wraz ze wspornikiem
obrotowe na kółpod nogi chromowana, pięć kółek w podstakach i sprężynie
szt.
wie o średnicy 50mm, zamontowanych obrogazowej tapicerka
towo z niebrudzącą bieżnią
zmywalna
Paleta magazyno- Materiał: stal kwasoodporna, wymiary gabaszt.
wa
rytowe: ok. szer 800 x gł. 1200 x wys. 75mm
Materiał: stal kwasoodporna, stopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniające płynną reStół roboczy
gulację wysokości w zakresie +/- 10mm, wy- szt.
miary gabarytowe stołu : dł. 100 x szer 60 x
wys 87cm

5

26
Półka uniwersalna
.

6

27
.

3

28
.
29
.
30
.
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Materiał; stal kwasoodporna, trzy szuflady,
wymiary gabarytowe : ok. szer. 40 x gł.54 x szt.
wys.53
Drabinka aluminio- Wykonana z wytrzymałego aluminium, nóżki
32
wa cztero- stopnio- antypoślizgowe zapewniają stabilność w szt.
.
wa
czasie użytkowania
Wózek do pojemni- Możliwość transportu pojemnika 60l, możli33
ków na odpady ze wość zaczepienia pokrywy pojemnik, dwa szt.
.
stali kwasoodpornej nieskrętne koła ok.100mm
Pojemnik na odpa34
Średnica podstawy: 320mm, średnica górna:
dy z pokrywą 60l z
szt.
.
385mm, wysokość 645mm
HDPE
31 Szafka szufladowa
.
podblatowa

2

1

4

8
RAZEM:
……….,DNIA…........................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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