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Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dostawa wyposaŜenia laboratoryjnego dla Działu 
Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. 
 
I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaŜ mebli wykonanych na wymiar 

do pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.  
II. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego poniŜej. Miejsce montaŜu zostanie równieŜ wskazane 
przez Zamawiającego.   

III. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo 
– odbiorczego. 

IV. Meble powinny być wykonane zgodnie ze sztuką stolarską. 
V. Dostawie podlegać będą następujące elementy wyposaŜenia: 
 

 
1. Zabudowa meblowa, regały, szafki 

 

Lp. Opis przedmiotu dostawy Pomieszczenie 
Sposób 

wykonania 
Nr 
rys. 

J.m. Ilość 

1.  

Zabudowa meblowa o wym. 1800x760x700mm.  
Zabudowa pod blatem: 
1.miejsce na stanowisko robocze szer. 800 mm 
2. szafka:  o szer. 600 mm dwudrzwiowa z 
dwoma szufladami (pod blatem) i dwoma 
półkami 
3. szafka szer. 400mm jednodrzwiowa z dwoma 
półkami 

Rozdział 
materiałów 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

1 szt. 1 

2.  

Zabudowa meblowa o wym. 2000x760x700mm.  
Zabudowa pod blatem: 
1.cztery szuflady pod blatem, 
2. dwa miejsca na stanowiska robocze o szer. 
1000mm 

Rozdział 
materiałów 

Płyta 
meblowa 

2 szt. 1 

3.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3750x760x800mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg, 
Zabudowa pod blatem: 
1.szafka o szer.600mm, dwudrzwiowa  z dwoma 
półkami 
2. miejsce  do pracy o szer. ok. 850mm, 
3. szafka szer. 400mm, z czterema szufladami 
4. szafka szer. 400mm, z czterema szufladami 
5. miejsce  do pracy o szer. ok. 900mm, 
6. szafka o szer. 600mm, dwudrzwiowa  z 
dwoma półkami 

Pracownia 
koagulologii i RKZ 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

3 szt. 1 

4.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3340x760x800mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg.  
MontaŜ zlewu.  
Zlew dostarcza Zamawiający 
Zabudowa pod blatem: 
1.szafka szer.400mm z trzema szufladami 
2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 940mm 

Pracownia 
koagulologii i RKZ 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

4 szt. 1 
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3.szafka szer.400mm z trzema szufladami 
4. szafka:  o szer. 800 mm dwudrzwiowa z 
dwoma półkami 
5. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, pod 
zlew, z dwoma półkami 

5.  
Regał wiszący o wym. 1000x750x300mm, z 
dwoma półkami, przedzielony jedną ścianką 
działową 

Pracownia 
koagulologii i RKZ 

Płyta 
meblowa 

5 szt. 4 

6.  

Regały wiszący o wym. 3650x750x300mm; 
3624x750x300 składające się: 
1.bocznej szafki dwudrzwiowej o szer. 800mm, z 
dwoma półkami 
2. z środkowej części o szer. ok. 2050mm z 
dwoma półkami, przedzielonym trzema 
ścianami działowymi (drugi regał ok.1924mm) 
3.bocznej szafki dwudrzwiowej o szer. 800mm, z 
dwoma półkami 
Środkowa część regału składająca się z trzech 
szafek ma stanowić jedną całość w 
połączeniu z bocznymi szafkami z drzwiami. 

Pracownia 
analityki ogólnej i 
proteinogramów 

Płyta 
meblowa 

6 szt. 2 

7.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3630x760x700mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg.  
MontaŜ zlewu.  
Zlew dostarcza Zamawiający 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, pod 
zlew, z dwoma półkami 
2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 800mm 
3.szafka jednodrzwiowa z dwoma półkami, 
szer.400mm z jedną szufladą (pod blatem) 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 830mm 
5. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, z 
dwoma półkami 

Pracownia 
analityki ogólnej i 
proteinogramów 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

7 szt. 1 

8.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3650x760x700mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 950mm 
3. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 950mm 
5. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 950mm 

Pracownia 
analityki ogólnej i 
proteinogramów 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

8 szt. 1 

9.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3570x760x700mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka szer.400mm z trzema szufladami 

Pokój 
komputerowy 

Płyta 
meblowa + 
konstrukcja 

stalowa 

9 szt. 1 
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2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 925mm 
3. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 925mm 
4.szafka szer.400mm z trzema szufladami 
5. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 920mm 

10.  

Regał wiszący o wym. 3340x750x350mm.  
Składający się z: 
1.boczna szafka dwudrzwiowa o szer. 800mm, z 
dwoma półkami 
2. z środkowej części o szer. ok. 1740 mm z 
dwoma półkami, przedzielonym trzema 
ścianami działowymi 
3.boczna szafka dwudrzwiowa o szer. 800mm, z 
dwoma półkami 
Środkowa część regału składająca się z trzech 
szafek ma stanowić jedną całość w 
połączeniu z bocznymi szafkami z drzwiami. 

Pokój 
komputerowy 

Płyta 
meblowa 

6 szt. 1 

11.  
Regał stojący na dokumenty, sześć półek 
wym. 1600x2400x350mm.  
Dwie dolne półki zamykane drzwiami 

Pokój 
komputerowy 

Płyta 
meblowa 

10 szt. 1 

12.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3500x760x1200mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, z 
dwoma półkami 
2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 900mm 
3.szafka szer.400mm z trzema szufladami 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 600mm (otwór w blacie na gumowe węŜe 
doprowadzające odczynniki) 
5.szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, z dwoma 
półkami 

Hala 
aparaturowa 

Płyta 
meblowa + 
konstrukcja 

stalowa 

11 szt. 1 

13.  
Szafka stojąca wzmocniona o wym. 
900x800x600mm, dwudrzwiowa, z dwoma 
półkami. Blat wzmocniony. 

Hala 
aparaturowa 

Płyta 
meblowa 

12 szt. 1 

14.  Blat składany na ścianę o wym. 600x400mm 
Śluza 

materiałowa 
Płyta 

meblowa 
brak szt. 1 

15.  

Regał stojący o wym. 2250x2400x800mm, 
wzmocniony dwoma ścianami działowymi, 
podzielony na pięć półek. 
 

Magazyn 
Płyta 

meblowa 
13 szt. 1 

16.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
2350x760x700mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 900mm 
3.szafka szer.400mm z trzema szufladami 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 

Pracownia 
hematologii 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

14 szt. 1 
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ok. 450mm (otwór w blacie na gumowe węŜe 
doprowadzające odczynniki) 
5. szafka:  o szer. 600 mm dwudrzwiowa z  
dwoma półkami 

17.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3700x760x700mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 800mm(otwór w blacie na gumowe węŜe 
doprowadzające odczynniki) 
3. szafka o szer. 400mm, jednodrzwiowa z jedną 
szufladą i z dwoma półkami 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 850mm 
5. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 850mm 
6. szafka szer.400mm z trzema szufladami 

Pracownia 
hematologii 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

15 szt. 1 

18.  

Regał wiszący o wym. 3700x750x300mm. 
Składający się z: 
1.boczna szafka dwudrzwiowa o szer. 800mm, z 
dwoma półkami 
2.środkowa część o szer. ok. 2100mm z dwoma 
półkami, przedzielona trzema ścianami 
działowymi 
3.boczna szafka dwudrzwiowa o szer. 800mm, z 
dwoma półkami. 
Środkowa część regału składająca się z trzech 
szafek ma stanowić jedną całość w 
połączeniu z bocznymi szafkami z drzwiami. 

Pracownia 
hematologii 

Płyta 
meblowa 

6 szt. 1 

19.  
Szafka wisząca z ociekaczem na talerze i 
sztućce o wym. 800x600x400mm 

Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
16 szt. 1 

20.  
Szafka stojąca o wym. 800x850x600, pod zlew. 
MontaŜ zlewu. Zlew dostarcza Zamawiający 

Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
17 szt. 1 

21.  
Regał stojący, jednodrzwiowy o wym. 
500x2000x600mm, z sześcioma półkami 

Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
38 szt. 2 

22.  Stół drewniany o wym. 1200x760x800 mm Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
Brak szt. 1 

23.  

Regał stojący o wym. 1000x850x500mm. 
Składający się z: 
1. szafka o szer. 600mm dwudrzwiowa, z 
dwoma półkami 
2. szafka szer. 400mm jednodrzwiowa z dwoma 
półkami 

Pomieszczenie 
porządkowe 

Płyta 
meblowa 

18 szt. 1 

24.  
Regał wiszący o wym. 1000x600x400mm, 
dwoma półkami, odkryty, przedzielony jedną 
ścianką działową 

Pomieszczenie 
porządkowe 

Płyta 
meblowa 

5 szt. 1 

25.  

 
Regał stojący o wym. 900x2130x250mm, z 
sześcioma półkami 
 
 

Archiwum i 
autoryzacja 

wyników 

Płyta 
meblowa 

19 szt. 1 
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26.  

Regał stojący o wym. 600x2400x300mm, z 
sześcioma półkami, , trzy półki odkryte, trzy 
dolne półki zabudowane  drzwiami 
dwuskrzydłowymi 

Archiwum i 
autoryzacja 

wyników 

Płyta 
meblowa 

20 szt. 1 

27.  
Szafka o wym. 700x1050x560mm dwudrzwiowa 
z dwoma szufladami (pod blatem) i dwoma 
półkami 

Archiwum i 
autoryzacja 

wyników 

Płyta 
meblowa 

21 szt. 1 

28.  
Biurko o wym. 1250x760x700mm ze słupkiem 
czterech szuflad o szerokości 300mm 

Archiwum i 
autoryzacja 

wyników 

Płyta 
meblowa 

Brak szt. 1 

29.  

Regał wiszący o wym. 1250x750x300mm. 
Składający się z: 
1.boczna szafka jednodrzwiowa o szer. 400mm, 
z dwoma półkami 
2. środkowej części regał o szer. ok. 1000mm z 
dwoma półkami, przedzielonym jedną ścianką 
działową 
3.boczna szafka jednodrzwiowa o szer. 400mm, 
z dwoma półkami 
Środkowa część regału składająca się z dwóch 
szafek ma stanowić jedną całość w 
połączeniu z bocznymi szafkami z drzwiami. 

Archiwum i 
autoryzacja 

wyników 

Płyta 
meblowa 

22 szt. 1 

30.  

Szafka o wym. szer. 2100 wys. 1100 gł. 300mm. 
Składająca się z: 
1. szafka o szer. 500mm jednodrzwiowa, z 
dwoma półkami 
2.szafka szer.400mm z trzema szufladami 
3. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
4. szafka:  o szer. 800 mm dwudrzwiowa z 
dwoma szufladami (pod blatem) i dwoma 
półkami 

Pokój kierownika 
laboratorium 

Płyta 
meblowa 

23 szt. 1 

31.  

Regał stojący o wym. szer. 2350 wys. 2300 gł. 
300mm, szafki zamykane na wysokości 1100mm 
Składający się z: 
1. regału o szer. 800mm (dwudrzwiowy na 
wysokości 1000mm), z sześcioma półkami 
2. regału o szer. 400mm (jednodrzwiowy na 
wysokości 1000mm), z sześcioma półkami 
3, regału o szer. 350mm (jednodrzwiowy na 
wysokości 1000mm), z sześcioma półkami 
4. regału o szer. 800mm (dwudrzwiowy na 
wysokości 1000mm), z sześcioma półkami. 

Pokój kierownika 
laboratorium 

Płyta 
meblowa 

24 szt. 1 

32.  

Szafka stojąca o wym. 640x1000x300mm,  
jednodrzwiowa, z dwoma półkami. 
Szafka ta winna stanowić jedną całość w 
zabudowie z  regałem z pozycji 31. 

Pokój kierownika 
laboratorium 

Płyta 
meblowa 

25 szt. 1 

33.  

 
Biurko o wym. 1500x760x700mm ze słupkiem  
czterech szuflad, z dwóch stron, o szerokości 
300mm 
 
 
 

Pokój kierownika 
laboratorium 

Płyta 
meblowa 

Brak szt. 1 
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34.  

Szafka wisząca dwudrzwiowa, zamykana na 
zamek elektroniczny – kodowy, o 
wym.1650x1500x400mm, we wnętrzu 
przegrody-30sztuk (5x6)  na dokumenty formatu 
A4 

Wydawanie 
wyników 

Płyta 
meblowa 

26 szt. 1 

35.  

Biurko o wym. 900x760x770mm ze słupkiem 
trzech szuflad o szer.300mm z nadstawką o 
wym. 900x750x400mm, wysokość nad biurkiem 
600mm, bez mediów 

Serwerownia 
Płyta 

meblowa 
27 szt. 1 

36.  

Zabudowa meblowa o wym. 1200x900x400mm, 
składająca się z: 
1.szafki, dwudrzwiowej o szer. 800mm, z trzema 
półkami 
2. szafki z czterema szufladami o szer. 400mm 

Korytarz 
Płyta 

meblowa 
28 szt. 1 

37.  

Regał wiszący o wym. 1500x750x400mm 
Składający się z: 
1. szafki jednodrzwiowej o szer. 400mm, z 
dwoma półkami, 
2. regału z dwoma półkami o szer.700mm 
3. szafki jednodrzwiowej o szer. 400mm, z 
dwoma półkami 

Pomieszczenie 
porządkowe- 
mikrobiologia 

Płyta 
meblowa 

29 szt. 1 

38.  

Szafka stojąca o wym. 1500x850x600mm. 
Składająca się z: 
1. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
2. szafki dwudrzwiowej o szer.700mm z dwoma 
półkami 
3. szafki jednodrzwiowej o szer. 400mm, z 
dwoma półkami 

Pomieszczenie 
porządkowe- 
mikrobiologia 

Płyta 
meblowa 

30 szt. 1 

39.  

Zabudowa meblowa o wym. 2400x850x600mm. 
Chłodziarko - lodówka w zabudowie.  
Z moŜliwością montaŜu zlewu.  
Zlew dostarcza Zamawiający. 
Zabudowa składa się z: 
1. szafki do zabudowy chłodziarki ok.600mm 
2.szafki dwudrzwiowej o szer. 600mm, z dwoma 
półkami 
3. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
4. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, pod 
zlew, z dwoma półkami 

Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
31 szt. 1 

40.  

Zabudowa meblowa o wym. 1820x750x400mm- 
szafki wiszące 
Zabudowa składa się z: 
1. szafki dwudrzwiowej o szer.800mm 
2. podwójnej półki o szer.420mm 
3. szafki dwudrzwiowej o szer.600mm 

Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
32 szt. 1 

41.  Stół drewniany o wym. 1400x760x700mm. Pokój socjalny 
Płyta 

meblowa 
Brak szt. 1 

42.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3100x850x800mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka szer. 400mm z trzema szufladami 
2. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, z 

Magazyn 
mikrobiologiczny 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

33 szt. 1 
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dwoma półkami 
3. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, z 
dwoma półkami 
4. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, z trzema 
półkami 
5. szafka: o szer. 300mm z trzema szufladami 

43.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3660x760x600mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1.szafka o szer. 400mm, z czterema szufladami 
2. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 900mm 
3.szafka szer.400mm z czterema szufladami 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 1000mm 
5.szafka naroŜna, z drzwiami łamanymi, szer.  
ok 1200mm (przy ścianie), z dwoma półkami 

Pracownia 
mikrobiologiczna 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

34 szt. 1 

44.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
3000x760x800mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Zabudowa pod blatem: 
1. szafka naroŜna, z drzwiami łamanymi, szer.  
ok 1000mm (przy ścianie) 
2. szafka szer.400mm z trzema szufladami 
3.jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 800mm 
3. szafka o szer. 800mm dwudrzwiowa, pod 
zlew, z dwoma półkami. 
 
Zabudowa meblowa z pozycji 43 i 44 będzie 
stanowić jedną całość. 
Szafka naroŜna z pozycji 43 i 44 stanowić 
będzie jeden mebel – element zabudowy. 
 

Pracownia 
mikrobiologiczna 

Płyta 
meblowa  

+ 
konstrukcja 

stalowa 

35 szt. 1 

45.  

Zabudowa meblowa wzmocniona o wym. 
2540x760x900mm.  
Blat wzmocniony nośność minimum 200 kg. 
Składająca się ze: 
1. słupka, (zamykanego drzwiami) szer. 400mm, 
wys. 2560mm, gł. 900mm, z siedmioma półkami 
oraz z mieszczących się pod blatem: 
2. szafki dwudrzwiowej z dwoma szufladami 
(pod blatem) i dwoma półkami o szer. 800mm, 
gł.680mm,  
3.szafki z czterema szufladami szer. 400mm, 
gł.680mm 
4. jedno miejsce na stanowisko robocze o szer. 
ok. 940mm 
 
 
 
 

Pracownia 
mikrobiologiczna 

Płyta 
meblowa 

36 szt. 1 
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46.  

Regał stojący  o wym. 1600x2000x340mm. 
Dolna część, składająca się z dwóch półek, na 
wysokości 1100mm zabudowana drzwiami 
(dwie pary drzwi podwójnych), górna odkryta  
(trzy półki) 

Pracownia 
mikrobiologiczna- 

korytarz 

Płyta 
meblowa 

37 szt. 1 

47.  

Regał stojący o wym. 2450x2480x500mm, 
wzmocniony dwoma ścianami działowymi, 
podzielony na półki o wysokości: 500mm,  
jedna-450mm 

Magazyn nr 2 
Płyta 

meblowa 
13 szt. 1 

48.  

Regał stojący o wym. 96x1900x430mm 
Dolna część na wysokości 1100 zamykana 
drzwiami podwójnymi (dwie półki), górna 
odkryta (dwie półki) 

Korytarz 
Płyta 

meblowa 
20 szt. 1 

49.  

Regał stojący o wym. 1700x2060x350mm. 
Dolna część, składająca się z dwóch półek, na 
wysokości ok.1050mm zabudowana drzwiami 
(dwie pary drzwi podwójnych), górna odkryta  
(trzy półki) 

Rozdział 
materiałów 

Płyta 
meblowa 

37 szt. 1 

50.  

Zabudowa we wszystkich pomieszczeniach 
Działu Diagnostyki Laboratoryjnej płyt gipsowo 
– kartonowych poprzez nałoŜenie na górną 
część płyt blatów meblowych, o 
zaokrąglonych brzegach. 
Łączny wymiar długości zabudowy jest róŜny w 
zaleŜności od szerokości płyty meblowej i 
długości płyty gipsowo – kartonowej wynosi: 
1. dla szerokości w przedziale 240 – 290 mm 
łączna długość wynosi 24450 mm 
2. dla szerokości 380 mm łączna długość 
wynosi 1850 mm 
3. dla szerokości w przedziale 310-320 mm 
łączna długość wynosi 3840 mm 
4. dla szerokości 150 mm łączna długość 
wynosi 550 mm. 
Wykonawca na etapie realizacji umowy 
przystosuje daną płytę do danej zabudowy 
gipsowo – kartonowej. 

Pomieszczenia 
Działu 

Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

Płyta 
meblowa 

brak szt. 1 

 
 
 

 
2. Krzesła, meble metalowe: 

 

Lp. Opis przedmiotu dostawy Pomieszczenie 
Sposób 

wykonania 
Nr 

rys. 
J.m. Ilość 

1.  Krzesło, metalowa rama chromowana, miękkie, 
tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerka zmywalna – 
skaj, moŜliwość łączenia w szereg łącznikiem, moŜliwość 
składowania w stosie, typu Iso Lux (lub równowaŜne). 
Kolor do uzgodnienia według katalogu Wykonawcy 
załączonego do oferty. 
 
 
 

Całość 
StelaŜ 

chromowany 
Brak szt. 37 
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2.  Krzesło metalowa rama chromowana,  siedzisko i 
oparcie twardy plastik, moŜliwość łączenia w szereg 
łącznikiem, moŜliwość składowania w stosie, typu Iso 
Plastic (lub równowaŜne). Dołączyć łączniki do 
połączenia krzeseł. 
Kolor do uzgodnienia według katalogu Wykonawcy 
załączonego do oferty. 

Całość 
StelaŜ 

chromowany 
Brak szt. 17 

3.  Szafka ze stali kwasoodpornej o wym. 1300x850x490 mm 
ze zlewem jednokomorowym, podwójne drzwi 
otwierane skrzydłowo, wewnątrz szafki półka 
montowana na stałe umieszczona w połowie wysokości 
szafki. Dodatkowo dwie osłony ze stali kwasoodpornej 
na ścianę o wymiarach 800x650mm, 490x650mm 

Pracownia 
hematologii 

Stal 
kwasoodporna 

Brak 
 

szt. 1 

4.  Szafa ubraniowa metalowa zamykana na klucz o wym. 
1800x600x490mm. 
Szafa podwójna z podziałem na część czystą i brudną, 
kaŜda część zamykana osobno.  

Śluza strona 
czysta/brudna 

Stal 
lakierowana 
proszkowo 

40 szt. 6 

5.  Stół roboczy laboratoryjny na kółkach z hamulcem, 
konstrukcja „A” kształtna o wymiarach min. szerokość 
1400mm. głębokość 1200mm., wysokość samego stołu 
760 mm, a wysokość całkowita z nadstawką 2000 mm 
konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo farbą 
epoksydową, chemoodporną, blat stołu wykonany ze 
stali nierdzewnej AISI316, nadstawka wyposaŜona w 
dwie półki górne metalowe na wspornikach, dwa 
gniazda elektryczne i wyłącznik na słupie z lewej strony 
oraz u dołu otwór instalacyjny z maskownicą. 

Hala 
aparaturowa 

Stal 
lakierowana 

proszkowo /stal 
kwasoodporna 

39 szt. 1 

 
 
 

 
3. Pozostałe wyposaŜenie: 

 

Lp. Opis przedmiotu dostawy Pomieszczenie 
Sposób 

wykonania 
Nr 

rys. 
J.m. Ilość 

1.  Kosz na śmieci o poj. 35 l z tworzywa sztucznego, kolor 
biały. Otwierany pedałem. 

Całość 
Tworzywo 
sztuczne 

Brak szt. 8 

2.  Pojemnik  na papier toaletowy wykonany z tworzywa 
ABS, kolor białym, MINI PT2 firmy Merida lub 
równowaŜne 

Całość 
Tworzywo 
sztuczne 

Brak szt. 4 

3.  Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 
ręczników, wykonany z tworzywa ABS, kolor biały, Maxi 
PZ-1 firmy Merida lub równowaŜne 

Całość 
Tworzywo 
sztuczne 

Brak szt. 18 

4.  Pojemnik na mydło, pojemność zbiornika 800 ml, kolor 
biały, wykonany z tworzywa ABS, D2A firmy Merida lub 
równowaŜne 

Całość 
Tworzywo 
sztuczne 

Brak szt. 18 

5.  Pojemnik na płyn dezynfekcyjny, pojemność zbiornika 
800 ml, kolor biały z czerwonym przyciskiem łokciowym, 
wykonany z tworzywa ABS, D3A firmy Merida lub 
równowaŜne 

Całość 
Tworzywo 
sztuczne 

Brak szt. 12 

6.  Pojemnik na odpady stelaŜowy o poj. min. 60 l 
(czerwone i niebieskie pokrywy) 

Całość  Brak szt. 16 

7.  Lustra o wym. 60x60 cm, klejone do ścian Całość  Brak szt. 4 
8.  Tabliczki informacyjne na drzwi.  

Tabliczka winna zawierać następującą treść: 
 
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – wejście dla personelu 
Pokój przyjmowania i rozdziału badań  

Całość 
Tworzywo 
sztuczne. 

Brak szt. 25 



 

 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju  

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 – 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie 
tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 
REGON 000311467 NIP 655 – 16 – 62 – 705 Nr rej. PZOZ20 

Strona internetowa;www.zoz.busko.com.pl 
e-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/ZP-P/40/12 

 10

Pracownia RKZ i Koagulologia 
Pracownia analityki ogólnej 
Pokój komputerowy 
Hala aparaturowa (Pracownia biochemii i 
immunochemii) 
Pracownia hematologii 
Pokój socjalny 
Pokój autoryzacji wyników 
Składzik porządkowy 
WC 
Magazyn nr 1 
Magazyn nr 2 
Szatnia Działu Diagnostyki Laboratoryjnej 
Serwerownia 
Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej 
Bakteriologia 
Bakteriologia – śluza czysta 
Bakteriologia – śluza materiałowa 
Śluza brudna 
Pokój socjalny 
Składzik porządkowy 
WC 
Magazyn 
Magazyn odpadów 
 
Treść oraz czcionka, kolor tablicy, sposób montaŜu do 
uzgodnienia w trakcie realizacji.  
Rozmiar tabliczek: wymiary minimalne szerokość od 200 
do 250 mm, a wysokość od 150 do 180 mm. 

9.  Tabliczki informacyjne na drzwi zawierające numerację 
porządkową od 1 do 25. 
Treść oraz czcionka, kolor tablicy, sposób montaŜu do 
uzgodnienia w trakcie realizacji.  
Rozmiar tabliczek: wymiary minimalne szerokość od 50 
do 80 mm, a wysokość od 50 do 80 mm. 

Całość 
Tworzywo 
sztuczne. 

Brak szt. 25 

10.  Karnisze rurowe podwójne cięte na wymiar 2650,  2580, 
2670, 2660 mm. Kompletne. 

Całość 
Wykonane z 

metalu. 
Brak szt. 4 

 
 

Pomieszczenie Ilość 
Zaoferowany 

produkt 
11.  Chłodziarka do zabudowy o szerokości 60 cm, 

pojemności całkowitej netto 123 l, z automatycznym 
odszranianiem, regulowanymi półkami, w klasie 
energetycznej A+ Beko BU-1152 lub równowaŜna 

Pokój socjalny 1  

 
 
VI. Charakterystyka wykonania mebli w systemie płyta meblowa, płyta meblowa + konstrukcja 

stalowa: 
 

Lp. Wymagane parametry i warunki 
Spełnia/ nie 

spełnia 
Oferowane 
parametry 

1.   
Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 
mm  melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką 
odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 – dołączyć 
atest. ObrzeŜa wykończone taśmą PCV klejoną na gorąco. 
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2.  Blaty wykonane z materiału o duŜej odporności mechanicznej, 
termicznej i chemicznej (kwas octowy, barwniki). Blaty wykonane z 
materiału o szczelnie zamkniętej strukturze, dający się łatwo czyścić i 
dezynfekować. 
Przednia krawędź blatu bez doklejania. 

  

3.  W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze 
drewna, słoje powinny być ułoŜone pionowo we wszystkich 
widocznych elementach (fronty) z zachowaniem usłojenia płyty. 

  

4.  Zawiasy w systemie CLIP TOP lub równowaŜne (posiadające 
doŜywotnią gwarancję Producenta). 

  

5.  Szuflady typu METABOX o podwyŜszonej dynamice zamykania lub 
równowaŜne (posiadające doŜywotnią gwarancję Producenta). 

  

6.  Szafki, w których wyszczególniono występowanie zamków 
wykonane w systemie MASTER KEY lub równowaŜny. Osobne dla 
zamków pojedynczych oraz zamków centralnych. 

  

7.  Meble oparte na nóŜkach o wysokości min. 150 mm z moŜliwością 
poziomowania w zakresie min 25 mm. 

  

8.  Miejsce mocowań zawiasów wzmocnione środkiem poliuretanowym  
- zwiększającym min. 3-krotnie  miejscową wytrzymałość płyty na 
wyrwania – dołączyć kartę charakterystyki. 

  

9.  Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem.   
10.  Blaty mebli stojących powinny ściśle przylegać do powierzchni 

ścian. 
  

11.  Krawędzie blatów w miejscu montaŜu zlewu muszą być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  

12.  Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.   
13.  Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z min 3,2 mm HDF   
14.  W przypadku konieczności zastosowania konstrukcji stalowej profil 

musi posiadać przekrój kwadratowy 30x30mm. 
  

15.  Profile stalowe muszą posiadać regulację wysokości min. 25 mm.   
16.  Profile lakierowane na wybrany kolor przez Zamawiającego.   
17.  Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny 

(wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich 
stosowanie w laboratoriach i placówkach medycznych 

  

18.  Kolor blatów, korpusów, drzwi, szuflad mebli, krzeseł zostanie 
uzgodniony za etapie zawarcia umowy o udzielnie zamówienia 
publicznego. Kolor zostanie wybrany w oparciu o załączony do 
oferty katalog zawierający miedzy innymi kolorystykę mebli. 

  

19.  Uchwyty meblowe metalowe w powłoce satynowej o rozstawie nie 
mniejszym niŜ 110 mm i nie większym niŜ 170 mm. 

  

20.  Meble muszą posiadać atest zgodności z wymaganiami 
bezpieczeństwa wytrzymałości i trwałości mebli potwierdzający 
spełnienie norm PN-EN 14727:2006 i PN-EN 13150:2004, który naleŜy 
dołączyć do oferty. 

  

21.  Do wykonania mebli naleŜy stosować płyty z atestem higieniczności 
E1, który naleŜy dołączyć do oferty. 

  

22.  W ramach umowy Wykonawca zamontuje w dostarczonych 
meblach zlewy oraz lodówko – chłodziarkę.  
Zlewy będą dostarczone przez Zamawiającego. 

  

23.  Kierunek otwierania drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie realizacji umowy. 

  

 
 
VII. PowyŜsze wymiary zostały podane w milimetrach według długości, wysokości i głębokości. 
VIII. Zamawiający dopuszcza tolerancję na poziomie 10 % w podanych wymiarach mebli.  
IX. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia są rysunki poglądowe zabudowy meblowej. 
X. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu 
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wykonywanej zabudowy meblowej. 
XI. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym zamówieniem obejmuje 

takŜe montaŜ mebli u Zamawiającego, wraz z niezbędnymi wykończeniami. 
XII. Przed złoŜeniem oferty dopuszcza się moŜliwość dokonania wizji lokalnej w celu pobrania 

dokładnych wymiarów. 
XIII.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 tygodni liczonych od zawarcia umowy. 
XIV.Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania zabudowy meblowej w okresie co 

najmniej 24 miesięcy od daty potwierdzenia naleŜytego wykonania zamówienia. 
XV. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji mebli.  
XVI.Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot 

(Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeŜeli wada jest tego rodzaju, Ŝe jej usunięcie 
wymaga uŜycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym 
wskazanym przez Wykonawcę miejscu. 

XVII. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłuŜeniu o okres rozpoczynający się w dniu 
zgłoszenia konieczności dokonania naprawy zabudowy meblowej Wykonawcy lub w Punkcie 
Serwisowym, o którym mowa w punkcie powyŜej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. 
JeŜeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji 
Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast mebli wadliwych meble wolne od wad lub teŜ zostały 
dokonane 2 naprawy mebli, przewidziany powyŜej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na 
nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji mebli wolnych od wad lub 
dokonania ostatniej naprawy mebli. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w 
przypadku wykonanych 2 napraw mebli decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – 
naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy. 

XVIII. Naprawa bądź wymiana mebli w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 
dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie moŜe nastąpić pisemnie, 
faxem, telefonicznie bądź przez e-mail. 

XIX. Usunięcie wad mebli objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania 
Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania 
Gwarancji Ŝadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a 
takŜe, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i 
dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie. 

XX. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt 
Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części 
podlegających wymianie. 

 
 
 
 

.................................................................... 
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu 
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Rysunki poglądowe: 
 

Rys. 1. 

 

 

 

Rys. 2. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. 
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Rys. 4. 

 

 

Rys. 5. 

 

 

Rys. 6. 
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Rys. 7. 
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Rys. 10. 
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Rys. 13. 
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Rys. 16. 

 

 
Rys. 17. 
 

 

Rys. 18. 

 

 
Rys. 19. 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju  

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 – 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie 
tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 
REGON 000311467 NIP 655 – 16 – 62 – 705 Nr rej. PZOZ20 

Strona internetowa;www.zoz.busko.com.pl 
e-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/ZP-P/40/12 

 19

Rys. 20. 
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Rys. 24. 
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Rys. 28. 
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Rys. 32. 

 

 

 

Rys. 33. 
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Rys. 35. 
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Rys. 39 

 

 

Rys. 40 

 

 

 
 

 


