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Biurko - Biurko ergonomiczne, z możliwością łatwej i szybkiej regulacji wysokości za pomocą korby w celu zapewnienia komfortu pracy użytkownikom. Blat wykonany z trwałego materiału o klasie 

higieniczności E1, odpornego na zarysowania w matowym, jasnym kolorze. Wymiary blatu: długość min. 110 cm / max. 140 cm, głębokość: min. 70 cm / max. 80 cm. Wysokość z możliwością regulacji w 

zakresie min.: 65 cm/max. 90 cm. Grubość blatu min. 25 mm, wykończony obrzeżem PCV w kolorze płyty. Blat biurka wyposażony w wysuwaną część, umożliwiającą jednoczesne użytkowanie klawiatury i 

myszki. Biurko umożliwiające bezpieczne, zamykane na klucz (komplet 2 kluczy w zestawie) przechowywanie dokumentów w minimum 3 oddzielnych przegrodach; głębokość minimalna przegród max. 20 

cm mniejsza niż głębokość blatu, głębokość max. przegród nie może być większa niż głębokość blatu, szerokość przegród min. 35cm, max 50 cm. Biurko powinno posiadać możliwość prawidłowego i 

wygodnego przeprowadzenia okablowania. Zamawiający wybierze kolor po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji (próbek) kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące. Czas dostawy max. 8 tyg.
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Krzesło biurowe. Krzesło obrotowe, posiadające dostateczną stabilność, z podstawą co najmniej pięciopodporową, z kółkami jezdnymi, oparcie i siedzisko zapewniające, wygodną pozycję ciała i swobodę 

ruchów, wykonane z wytrzymałych tkanin odpornych na przecieranie umożliwiających dezynfekcję regulację wysokości siedziska regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia, oraz regulację 

pochylenia oparcia. Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia powinno być odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 

st. Posiadający regulowane podłokietniki we wszystkich płaszczyznach (góra-dół, prawo-lewo, przód-tył), które zwiększają stabilizację ciała. Regulowane oparcie wykonane z materiału trwałego, 

umożliwiające utrzymanie kręgosłupa w odpowiedniej pozycji. Fotel wyposażony w zagłówek z regulacją wysokości (umożliwi dostosowanie do wzrostu użytkownika). Minimalne: dopuszczalne obciążenie: 

130 kg., szerokość oparcia: 42-52 cm., szerokość siedziska: 46-52 cm., głębokość siedziska: 45-55 cm. Zamawiający oczekuje kolorów w odcieniach czerni, granatów oraz grafitów - wybierze kolor po 

przedstawieniu przez wykonawcę propozycji kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące. Czas dostawy max. 8 tyg.  
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Wózek inwalidzki do przewozu pacjentów – wózki inwalidzkie wykonane ze stopów lekkich – aluminium, o konstrukcji krzyżakowej, miękkie, łatwo zmywalne siedzisko, dodatkowa poduszka do siedzenia, 

zawierające uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości. Podnóżki wyposażone w pasy zabezpieczające stopy oraz łydki. Koła przednie bezobsługowe, koła tylne pełne lub pneumatyczne 

wyposażone w system szybkiego demontażu. Wózek wyposażony w dwa hamulce (jeden dla opiekuna, drugi na pacjenta). Minimalne obciążenie 130 kg. Maksymalna waga wózka 16 kg (+/- 1kg).
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Szafy kartoteczne - metalowa malowana proszkowo 5 szufladowa przeznaczona dla kartotek B5, wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysuwanie się kilku szuflad jednocześnie; szuflady 

zamocowane w pełni na wysuwanych teleskopowych prowadnicach kulkowych; samodomykające się z blokadą chroniącą przed wypadnięciem, posiadająca centralny zamek. Wyposażone w przegrody 

ułatwiające segregowanie ich zawartości. Szuflada posiadająca miejsce na identyfikator. Wysokość szafy min. 128 cm. Szerokość min. 61 cm. Głębokość min. 58 cm. Minimalne obciążenie każdej szuflady 

50 kg. Szafa w kolorze szarym. Gwarancja min. 24 miesiące. Cena zawiera podatek VAT.
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Taboret obrotowy -  wyposażony w łatwą regulację siedziska, konstrukcję stalową malowaną farbą proszkową; wygodne, ergonomiczne siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym lub plastikowe o 

wysokich parametrach wytrzymałościowych; odporny na preparaty do dezynfekcji; posiadający podgumowane wytrzymałe skrętne koła. Regulacja wysokości od 60 cm (+/-5cm) cm do 80 (+/-5cm)  rozpiętość 

ramion podstawy min. 50 cm. Gwarancja min. 24 miesiące. Cena zawiera podatek VAT.
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Wózki opatrunkowe - wykonane ze stali, aluminium oraz tworzywa ABS; posiadające cztery duże skrętne koła: 2 koła kierunkowe, 2 koła wyposażone w hamulce; wózek nadający się do łatwej dezynfekcji;  

blat wózka odporny na uszkodzenia mechaniczne do łatwej dezynfekcji; ergonomiczne uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka; blat wózka posiadający zabezpieczenia przed wypadnięciem materiałów 

medycznych w postaci relingów otaczających go z 3 stron; wyposażony w szufladę z systemem automatycznego domykania; umożliwiający jednocześnie łatwe otwieranie i wyjmowanie szuflady w celu 

przeprowadzenia dezynfekcji; szuflada o wysokości min. 15 cm; wózek wyposażony w poręczny kosz na odpady medyczne otwierany w łatwy sposób np. przy pomocy pedała; wózek wyposażony ponadto w 

półkę. Gwarancja min. 24 miesiące. Cena zawiera podatek VAT.
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Stojaki do kroplówek na kółeczkach z regulacją wysokości -  Stojaki jezdne wyposażone w minimum 2 haczyki na płyny infuzyjne wykonane ze stali kwasoodpornej lub chromowanej lub nierdzewnej, 

budowa teleskopowa umożliwiająca łatwą regulację wysokości, pięcioramienną podstawę wyposażoną w koła o średnicy min. 50 mm, co najmniej 2 koła z blokadą. Regulacja wysokości min. od 110 - 125 

cm do 185-200 cm, średnica podstawy od 53 cm do 75 cm. Gwarancja min. 24 miesiące. Cena zawiera podatek VAT. 
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Parawany na kółkach - Parawan medyczny pojedynczy - jednoskrzydłowy mobilny, zmywalny, składający się z płyty łatwej do zmywania i dezynfekcji, stelaż ze stopów lekkich chromowany na 

podgumowanych kółkach.  Szerokość min. 90 cm max. 120 cm. Wysokość min. 160 cm. max. 180 cm. Gwarancja min. 24 miesiące. Cena zawiera podatek VAT. 28
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