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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot:
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji:
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MEBLE O KONSTRUKCJI PŁYCINOWEJ
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PARAMETRY I WARUNKI
TECHNICZNE
KONSTRUKCJA
Meble wykonane z płyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. min.
18 mm, na bazie płyty wiórowej o
gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3.
Dotyczy to również tylnych ścian
mebli ( nie dopuszcza się tylnych
ścianek mebla wykonanych ze
sklejek oraz płyt pilśniowych).
Ściany wewnętrzne szaf i szafek
wyposażone w rastry umożliwiające
łatwą regulację wysokości położenia
montowanych wewnątrz elementów
takich jak półki, ramy koszy i kuwet.
Rozstaw maksymalnie co 20 mm.
Wszystkie płaskie powierzchnie
wewnątrz szafek – półki, dolne półki,
przegrody muszą stanowić gładkie i
łatwe do utrzymania czystości
powierzchnie, pozbawione
wystających elementów
konstrukcyjnych profili i mocujących,
takich jak śruby i wkręty .
Drzwi, fronty szuflad:
Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty
meblowej dwustronnie laminowanej o
gr. Min. 18 mm na bazie płyty
wiórowej o gęstości nie mniejszej niż
660kg/m3.
Uchwyty:
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad
w kształcie litery „C”, wykonane ze
stopu cynku i aluminium z efektem
matowej stali szlachetnej. Uchwyt
umożliwiający wygodny pochwyt o
wymiarach całkowitych: 135 x 25 mm
(+/- 5 mm).
KOLORYSTYKA:
Gama kolorystyczna płyty
pozwalająca na indywidualny dobór,
zapewniający harmonię mebli z
kolorystyką wnętrza - uzgodniona z
Zamawiającym po wyborze

WYMAGANIA
TAK/ NIE
TAK, opisać

TAK, opisać

TAK, opisać

TAK, podać

PARAMETRY
OFEROWANE

2.2
3
3.1

4.
5.

1.

2.

wykonawcy.
Kolorystyka ustalana na etapie
realizacji.
WYKOŃCZENIE
Wszystkie krawędzie otwarte (nawet
te niewidoczne) zabezpieczone
okleiną ABS o gr. Min. 2mm
Meble posiadające atest higieniczny.
Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O
punktów) Każdy dodatkowy rok
powyżej 36 miesięcy. Wykonawca
otrzyma 10 punktów w kryterium
gwarancja za każdy dodatkowy rok .
Ofercie o najdłuższym okresie
gwarancji 60 miesięcy Wykonawca
otrzyma 20 % w kryterium okres
gwarancji.
022 SALA PACJENTÓW
WZMOŻONEGO NADZORU
Konsola pielęgniarek, trzyosobowa z
dwoma stanowiskami
komputerowymi. Wymiary całkowite
3000x600x1150 mm (+/- 5 mm).
(szer. gł. wys.) Nadstawka z półkami
(patrz rysunek) Konsola wykonana w
technologi płyta meblowa
obustronnie laminowana. Lada
robocza z nadstawką
Boki i blat stanowiska roboczego
oraz nadstawki wykonane z
podwójnej płyty meblowej o grubości
minimum 18 mm
Pozostałe elementy wyjątkiem
przegród nastawki wykonane z płyty
meblowej minimum 18 mm
Lada wyposażona
3 x szafka z szuflada i drzwiami oraz
wewnątrz w szafce 1 półka
2 x półka pod klawiaturę
komputerową
Przegrody w nadstawce wykonane z
płyty meblowej o grub. minimum 10
mm
Wymiary stanowiska
3000 x 700 x 1150 mm (+/- 5 mm).
Szafka przyłóżkowa - front,
podstawa lakierowana na kolor w/a
palety RAL, jednostronnie otwierana
szuflada oraz drzwiczki podstawa
wyposażona w koła o średnicy

TAK, podać

TAK, opisać

TAK, załączyć
TAK, podać

TAK, opisać

TAK, opisać

50mm, w tym dwa z blokadą,
wymiary : 460x550x730 (+/- 5 mm).
6 szt.
012 SALA NADZORU
POZNIECZULENIOWEGO
3.

Konsola pielęgniarek, jednoosobowa
ze stanowiskiem komputerowym.
Wymiary całkowite 1400x600x1150
mm(+/- 5 mm). (szer. gł. wys.)
Nadstawka z półką Konsola
wykonana w technologi płyta
meblowa obustronnie laminowana.

TAK, opisać

Lada wyposażona
1 x szafka z szuflada i drzwiami oraz
wewnątrz w szafce 1 półka
1 x półka pod klawiaturę
komputerową
Przegrody w nadstawce wykonane z
płyty meblowej o grub. 10 mm
4.

Biurko z szafką
TAK, opisać
(1xszuflada,1xdrzwiczki i półka)
wymiary : 1200x700x730 mm (+/- 5
mm). 1szt.
5. Stolik okolicznościowy 600/600 mm
TAK, opisać
(+/- 5 mm).
1 szt.
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie
nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu
traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji
urządzenia.
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w
języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego
systemu zabudowy – dołączyć do oferty
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i
po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do
pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów
inwestycyjnych.
Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed
montażu
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podpis Wykonawcy

