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Załącznik Nr 1.1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

Uwagi ogólne do całego zamówienia.  
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż mebli na wymiar jako 

wyposażenia pomieszczeń Oddziału VI w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 

72/74 w Warszawie.  

Wymiary podane w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter pomocniczy i poglądowy, 

służą do wyceny przedmiotu zamówienia. Zaniechanie dokonania pomiaru obciąża 

Wykonawcę. Przed przystąpieniem do produkcji mebli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

ostateczny kształt mebli. Kolorystyka laminatu powinna być uzgodniona z Zamawiającym 

przed rozpoczęciem produkcji mebli. Wykonawca w projekcie wskaże co najmniej dwa kolory 

do wyboru przez Zamawiającego w kolorze według kolorystyki Kronopolu  w odcieniu jasnym. 

Wszystkie meble będę wyposażone w uchwyty w kolorze INOX.   

 
Wykonawca w wycenie uwzględni koszt wykonania podłączeń kuchenek zmywarek zlewów i 
umywalek zakupionych przez Zamawiającego.  
 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYMIARÓW 

ZABUDOWY WYMIENIONEJ W NINIEJSZYM ZESTAWIENIU  
 

LP NAZWA PRZEDMIOTU 

1. Kuchenka oddziałowa.  
Korpusy szafek górnych wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm 
pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty 
min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią 
liczbę zawias gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny 
umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na 
wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm. Fronty szafek wykonane z płyty MDH o gr. min 18 
mm.  
Zabudowa kuchenna szafki górne około 3,15 mb. 
Szafki dolne – wykonane ze stali nierdzewnej – srebrna – około 6 mb. 
W szafach z drzwiami otwieranymi na boki 

 Zabudowa kuchenna ze stali nierdzewnej. 
Zabudowa kuchenna składa się z szafek dolnych:  zlewozmywakowa, pod umywalkę,  szafka  
z szufladą i frontem otwieranym na bok x 2 szt., 
Zabudowa górna: szafki górne ,okap teleskopowy w szafce okapowej. Szafki wiszące 
otwierane z drzwiczkami, szafki  otwierane na boki z półką  

2. Pomieszczenie gospodarcze.  
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach 
z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
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gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny umożliwiać 
otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i 
regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 
4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach umożliwiających 
regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm 

 Szafa (klucz) 200 x 60 x 250 wys. 
Szafa otwierane na boki w środku  półki z równym rozstawem we wnętrzu szafy. Fronty 
otwierane na boki. 

 Szafa (klucz) 170 x 60 x 250 wys. 
Szafa otwierane na boki w środku  półki z równym rozstawem we wnętrzu szafy. Fronty 
otwierane na boki.  

3. Pokój kąpielowy.  
Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach 
z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny umożliwiać 
otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i 
regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 
4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach umożliwiających 
regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm 

 Szafa dwudrzwiowa 141 x 40 x 250 wys. 
Szafa otwierana na boki w środku  półki z równym rozstawem we wnętrzu szafy w części 
niższej szafy tj. do wysokości 200 cm.  Front drzwi oraz cokół, szafa z zamkiem . Nadstawka 
szafka o wysokości 50 cm otwierana  na boki.  

4. Pokój oddziałowej 
 2 Szafy (klucz)  na dokumentacje medyczną 90 x 60 x 250 wys.  

Szafy otwierane na boki w środku półki z równym rozstawem we wnętrzu szafy. Fronty 
otwierane na boki, cokół.  

 Szafa ubraniowa 60 x 60 x 250 wys.  Jeden front  zamykany na klucz szafa wyposażona w 
reling na wysokości co najmniej  145 cm od dolnego wieńca oraz jedną półką nad relingiem. 

 Szafka pod umywalkę 112x60x90 wys. Kolorystyka tożsama z wyposażeniem 
 Biurko komputerowe o wymiarach 160 x 70 x 76 wysokość. Blat grubości  2,5 - 2,8 cm  +  

kontener biurowy typowy trzy szuflady zamykane  na zamek zamykający wszystkie trzy 
szuflady.  

 Szafka wisząca nad biurkowa 150 x30 x40 -  (szafki wiszące podzielone na trzy części po 50 
cm. 2 części skrajne z drzwiczkami, części środkowa odkryta z 1 półka   

5. Pomieszczenie na sprzęt  
Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3  . Szafy 
postawione na nóżkach umożliwiających regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie 
nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm. 
Drzwi przesuwne  
290x60x250 wys. 

 Zabudowa górna 290x60x70 wys. Szafki wiszące  
6. Dyżurka pielęgniarska/zabiegowy Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. 

mim 18 mm pokrytej obustronnie warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna 
gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić 



ZP/22/2019 

3 
 

odpowiednią liczbę zawias gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub 
niklowane powinny umożliwiać otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z 
mocowaniem puszki na wkręty, mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma 
zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w 
tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy 
postawione na nóżkach umożliwiających regulację bez cokołu Nóżki Chromowane lub 
aluminiowe. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm 

 Profesjonalna zabudowa dyżurki pielęgniarskiej metry bieżące ok. 6 mb. Szafka (klucz) 
80x50x200 szt. 1, szafki dolne oraz szafka zlewowa i umywalka o łącznej długości 240 x 
60x81. Szafki dolne o długości 240 cm  łącznie z lodówką lodówka wolnostojąca pod blatowa. 
Wysokość szafek zostanie dostosowana do wysokości lodówki.  

 Biurko z wydłużonym blatem 160 x 250 x 70 głębokości. Blat grubości  2,5 - 2,8 cm  +  
kontener biurowy typowy trzy szuflady zamykane  na zamek zamykający wszystkie trzy 
szuflady. 
Szafa oszklona 100x49x180 wys. 
Szafa z pyty 100x49x180 wys.  

7. Magazyn bielizny czystej 
 Zabudowa szafami z drzwiami przesuwanymi około 9 mb.  x 70x 250 wys.  

Zabudowa wykonana w systemie drzwi przesuwanych w systemie prowadnic zapewniających 
udźwig skrzydła drzwi do 50 kg, wyposażony w stopery umożliwiające zatrzymanie drzwi w 
dowolnym miejscu prowadnicy. Drzwi przesuwane z płyty laminowanej zakończone 
pionowym profilem aluminiowym w kolorze INOX spełniający również funkcję uchwytu.    
Długość ściany 2x 3mb oraz 1x 273 mb. zostanie podzielona w następujący sposób:  
Część dolna zabudowy  do wysokości 2000 cm  wykonana na cokole 5-10 cm  pierwszy 
element regał otwarty z półkami o szerokości 80 cm. pozostałe 350 cm podzielone na 2 
moduły po 2 szt. drzwi przesuwanych na jednym torze.  
Część górna wykonana jako pawlacz o wysokość 50 cm na całej długości  zabudowy (430 cm) 
z drzwiami otwieranymi na boki około 60 cm.  

8. Pokój socjalny. 
Szafa wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach 
z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny umożliwiać 
otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i 
regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 
4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach umożliwiających 
regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm 

 Szafa 150 x 60 x 220 wys. 
Szafa otwierana na boki w środku  półki z równym rozstawem z możliwością regulacji 
wysokości. Frontu otwierane na boki. Fronty szafek o wysokość 120 cm. 

 Zabudowa dolna na nóżkach należy przewidzieć szafkę na  zlew i umywalkę  oraz lodówkę 
pod blatową oraz 4 szafki 53 cm. Szafka będzie wyposażona w 1 szufladę  oraz drzwiczki  
otwierane na boki  (całość blatu około  200 mb)   

 Zabudowa górna i dolna 4 mb. Szafki wiszące z płyty; szafki dolne jedna z szufladami 
pozostałe z płyty 

 2 szt. + 6 szt. krzeseł stoły 80x80 
Materiał zmywalny nie tapicerowany 

9. Magazyn na leki. 
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Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach 
z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny umożliwiać 
otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i 
regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 
4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach umożliwiających 
regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm 

 Szafy (klucz)  90 x 50 x 250 wys. – 2 sztuki 
Szafy otwierana na boki w środku  półki z równym rozstawem we wnętrzu szafy. Fronty 
otwierane na boki.  

 Regały 60 x 50 x 250 wys. regał otwarty 6 półek regulowanych  1 szt. 
10. Pokój lekarski 

Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach 
z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny umożliwiać 
otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i 
regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 
4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach umożliwiających 
regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm 

 Szafy (klucz)  100 x 60 x 250 wys. 
Szafa otwierana na boki w środku  półki z równym rozstawem we wnętrzu szafy. Fronty 
otwierane na boki.  

 Szafa ubraniowa 60x60x250 wyposażona w reling na wysokości co najmniej  145,0 od 
dolnego wieńca oraz jedną półką nad relingiem. Fronty szafy podzielone na dwie wysokości 
w części górnej półka   

 Biurko komputerowe o wymiarach 160 x 70 x 76 wysokość. Blat grubości  2,5 - 2,8 cm  +  
kontener biurowy typowy trzy szuflady zamykane  na zamek zamykający wszystkie trzy 
szuflady. 

 Szafka pod umywalkę 112x60x90 wys. Kolorystyka tożsama z wyposażeniem 
11. Szafy do sal chorych 54 x 42 x 104 

12 sztuk wyposażone w półki 
Szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. mim 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą laminatu w klasie higienicznej E1.Minimalna gęstość płyty min. 650 kg/m3 W szafach 
z drzwiami otwieranymi na boki należy uwzględnić odpowiednią liczbę zawias 
gwarantujących ich utrzymanie. Zawiasy chromowane lub niklowane powinny umożliwiać 
otwarcie do kąta 1100 .  Zawias z puszką stalową z mocowaniem puszki na wkręty, 
mechanizmem zamykanie ze sprężyn. Mechanizm ma zapewniać regulację boczną +/- 2 mm i 
regulację głębokości +3/-2 mm. Szafy wyposażone w tylną ścianę z białej płyty HDF o gr. min. 
4 mm, zamki wyposażone w 2 klucze. Szafy postawione na nóżkach umożliwiających 
regulację przykryte cokołem max. 10 cm. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebli 
zabezpieczone okleiną PCV min 1 mm.  
 

12. Zabudowa wnęk na ciągach komunikacyjnych 
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Wykonane z materiałów posiadających certyfikację NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) tzn.  
materiałami niepalnymi, niezapalnymi lub trudno zapalnymi np. płyty posiadające certyfikat 
klasy Bs1d0np  a wewnątrz wyposażone w półki metalowe.  
225x96x250 wys. – 5 sztuk 
Drzwi przesuwne    

13. Szatnia dla odwiedzających 
Stolik 80x80 oraz 2 krzesła nie tapicerowane, łatwo zmywalne, wieszak na ubrania, 
wolnostojący o dł. 150 x 100 

14. Szatnia dla pracowników 
Szafki metalowe, dwu osobowe – 10 szt. 

15. Stołówka 
Stoły – 9 szt. o wymiarach 80x80 
Krzesła 32 szt. – nie tapicerowane, łatwo zmywalne  

16. Pokój przyjęć pacjenta 
Biurko komputerowe o wymiarach 160 x 70 x 76 wysokość. Blat grubości  2,5 - 2,8 cm  +  
kontener biurowy typowy trzy szuflady zamykane  na zamek zamykający wszystkie trzy 
szuflady. 
 

17. Fotel biurowy, obrotowy do biurek 
5 szt. – łatwo zmywalny, nie tapicerowany  

 


