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Załącznik nr 4B do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa: T.O. w Legnicy Ul. Iwaszkiewicza 5 ( Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), 59-220  Legnica 

 

LP Nazwa wyposażenia Opis wyposażenia Materiał ilość Wymiary (szerokość x 
głębokość  x wysokość) 

mm 
 
1  Krzesło biurowe nie 

gorsze niż Veris 10SFL 
 

-podnośnik gazowy zapewniający płynną 
regulację 
wysokości siedziska. 
-regulacja synchronicznego odchylania oparcia / 
siedziska z możliwością dostosowania 
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru 
siedzącego  z dodatkowymi funkcjami: wysuwu 
siedziska, 
pochylenia siedziska / oparcia. 
- kółka - miękkie do powierzchni twardych 
(parkiet, panele podłogowe, pcv) 
-Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o 
gęstości 80 kg/m3. 
-Oparcie regulowane, wysokie z pianki 
wylewanej, o gęstości 80 kg/m3. 
-Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja 
dodatkowego pochylenia oparcia 
- Maskownica oparcia – plastikowa, kolor 
czarny. 
- podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja 

-tapicerka z tkaniny 
plamoodpornej 
poliestrowej  

2 szt   
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2 Krzesło obrotowe PU - podstawa pięcioramienna ,na kółkach 
- siedzisko i oparcie pod plecy PU  
- regulacja wysokości za pomocą podnośnika 
pneumatycznego 
-kółka do powierzchni twardych 
- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w 
wybranej pozycji  
-regulowana wysokość oparcia 
-podłokietniki 
-kolor czarny 

PU 3 szt   

3 Zestaw siedzisk na belce 
Zestaw 3 osobowy 
 

Zestaw 3 osobowy  
- metalowa malowana  
- siedzisko i oparcie pod plecy z tworzywa 
sztucznego  
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska  

Tworzywo PCV na 
oparciu i siedzisku 

5 szt.  

4 Stolik okrągły  - blat płyta meblowa laminowana gr.28mm, 
- krawędzie oklejone PCV 2mm 
- podstawa typu postument 
-postument kolor Alu 
 

 6 szt. 700x…x750 

5 Zestaw szafek 
kuchennych 
wiszących 
 

- korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty 
wiórowej o grubości 18mm melaminowanej 
obustronnie 
- szafka wisząca z 2 drzwiami uchylnymi, 
pełnymi, z 3 półkami 
-zamykane na klucz 
 

 3 szt. 800x300x720 

6 1 . Regał magazynowy -  
 
 
 
 
 

-szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 
1,5 mm, skręcany. 
- cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 
mm, przestawne co 60 mm 
-dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 
kg. 

 1szt 
 
 
 
 
 

1000x450x1800 
 
 
 
 
 



3 
 

2. Regał magazynowy -  -szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 
1,5 mm, skręcany. 
- cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 
mm, przestawne co 60 mm 
-dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 
kg. 

1szt 1000x700x1800 

7 Krzesła z tworzywa PCV  
do pokoju socjalnego  
 

-Elementy siedziska i oparcia wykonane z 
wysokowytrzymałościowego polipropylenu 
-rama stalowa -  malowana proszkowo na kolor 
ALU 
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska 
 

- tworzywo PCV 6 szt.  
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Szafa do gabinetu 
lekarskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szafa na leki do gabinetu 
lekarskiego 
 
 
 
 
 

- szafa z  2 parami  drzwi pełnych, dzielona w 
poziomie na pół 
 -każda część zamykana na klucz 
-korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty 
wiórowej o grubości 18mm melaminowanej 
obustronnie 
- na stelażu metalowym  wyk. z profila  
zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji  
-wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla 
zabezpieczone okleiną PCV 
- 6 półek z możliwością regulacji 
-mocowane do ściany 
 
- szafka z  2 parami drzwi, 
-dzielona w poziomie na pół, górna część 
przeszklona, osadzona w ramie meblowej 
-dolna część drzwi pełne 
 - każda część zamykana na klucz 
-korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty 

 3 szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1szt 

1000x550x2700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900x350x1800 
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 wiórowej o grubości 18mm melaminowanej 
obustronnie 
- na stelażu metalowym  wyk. z profila  
zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji  
-wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla 
zabezpieczone okleiną PCV 
- 6 półek z możliwością regulacji 
 

 

10 Szafka kuchenna stojąca  
z blatem  

- blat kuchenny wykonany z płyty wiórowej typu 
postforming o grubości min. 28 mm + listwa 
przyścienna 
- szafka z 2 drzwiami  uchylnymi , 2 półki,   
-na odpowiednim stelażu metalowym ze 
stopkami do regulacji 
-zamykana na klucz 
-korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty 
wiórowej o grubości 18mm melaminowanej 
obustronnie 

 
 
 
 
 

1 szt 400x600x800 

 
 

do wszystkich szaf, szafek i regałów- ściana tylna wykonana z min 3,2mm HDF 

uchwyty kolor alu ral 9006 o rozstawie minimum 128mm 

wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 

szuflady na prowadnicach rolkowych 

 


