
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Lp. Opis Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm Ilość szt.

1

Regał medyczny wykonany ze stali nierdzewnej. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi 
na stałe. Odległość między półkami 377,5 mm. Regał z profili 30x30x1,2 mm, blacha 1,5 mm. Regał 
na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania 
regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nosność min. 100 kg

1000x500x1800 3

2

Regał medyczny wykonany ze stali nierdzewnej. Regał z sześcioma pełnymi półkami 
montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2 mm, blacha 1,5 mm. Regał na nóżkach o 
wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). 
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nosność min. 100 kg

1000x500x2000 2

3

Stolik zabiegowy: 3 x blat 450x500mm, 2 x szyna instrumentalna, 1 x stelaż worka na odpady z 
pokrywa zdejmowalną WYKONANIE:- stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o 
przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL, z szynami 
instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały 
element konstrukcji; stelaż wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z 
tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (niebrudzące - białe), w tym dwa z blokadą.- blat 
stalowy, lakierowany proszkowo, z pogłębieniem Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 
570x550x900 mm wymiary blatu: 450x500 mm wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x450 
mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

570x550x900 2



4

Wózek medyczny anestezjologiczny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 
2x175mm), 2 x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z 
korpusem, 1x uchwyt z poj. na zużyte igły, 1 x kosz na odpady z tworzywa, 1 x pojemnik na 
narzędzia ze stali nierdzewnej, 1 x uchwyt na 2 butelki, 1 x zamek centralny, 1 x uchwyt do 
prowadzenia WYKONANIE:- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, 
otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm- konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami 
montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn 
instrumentalnych - fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, 
szuflady z samodociągiem- wypełnienie szafki (tył, boki) stalowe lakierowane proszkowo na kolor 
biały, wyposażone w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje- 
podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, pełniąca funkcję 
odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm 
(niebrudzące - szare lub białe), w tym dwa z blokadą Wymiary wózka bez wyposażenia 
opcjonalnego: 675x575x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm

675x575x1000 2

5

Wózek medyczny anestezjologiczny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 
2x175mm), 4xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z 
korpusem ( w tym jedna szyna pod nadstawką), 1 x nadstawka na 4 uchylne pojemniki, 1 x koszyk 
na akcesoria 296x96x90 mm, 1 x uchwyt z pojemnikami na zużyte igły, 1 x uchwyt z poj. na 
cewniki, 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego (z oznaczeniem: ANAESTHESIA), 1 x zamek 
centralny, 1 x uchwyt do prowadzenia WYKONANIE:- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub 
szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm- konstrukcja z profili 
aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację 
położenia wysokości szyn instrumentalnych - fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo na 
kolor wg palety RAL szuflady z samodociągiem- wypełnienie szafki (tył, boki) stalowe lakierowane 
proszkowo na kolor biały, wyposażone w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, 
minimalizujący wibracje- podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub 
szarym, pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o 
średnicy 125 mm (niebrudzące - szare lub białe), w tym dwa z blokadą Wymiary wózka bez 
wyposażenia opcjonalnego: 675x575x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm

675x575x1000 2



6

Stolik wykonany ze stali nierdzewnej, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych 
podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, 
za pomocą jednej dźwigni. Pompa wykonana z wysokiej jakości stali chromowanej. Podstawa w 
kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w 
blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 
360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie min 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, 
bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740x490x960/1370.

740x490x960/1370 2

7

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej. Stolik z jednym blatem (prostym lub zagłębionym) 
montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Stolik 
mobilny na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego 
podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. 
Dodatkowe akcesoria: miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, 
szuflada, relingi. Wymiary blatu: 1800x600 mm. 

1915x670x880 1

8

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. 
Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Stolik mobilny na kółkach fi 100 
mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki 
z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm. 
Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1615x720x880.

1615x720x880 2

9

Stojak z jedną miską wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Miska na odpadki ze stali 
nierdzewnej o średnicy i pojemności:- 22 cm 2,5 l lub 26 cm 4,5 l lub 30 cm 9 l podstawa 
pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
blokadą, średnica podstawy: 600 mm, wysokość stojaka: 840 mm

4

10

Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w 
drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę. Drzwi 
wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 
mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy 
znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. 
Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

600x470x1800 2



11

Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. Regał tworzą dwie listwy (z profili 
30x30x1,2 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 5 parami haczyków 
umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy 
sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. H= 900 mm. 
Regał wyposażony w: 2 x  Półka podojna koszowa. Półka wykonana ze stali nierdzewnej. Półka 
wykonana z prętu fi 3 i fi 5mm. Wymiary: 580x285x285mm x2szt

6


