
Załącznik nr 5 – Wózki zabiegowe

Wózek zabiegowo-opatrunkowy – 1 szt

Producent: ...........................................................    
Rok produkcji:( min. 2012)................ ............... 
Nazwa i model: ….................................

LP. Opis Parametry 
wymagane

Parametr oferowany przez 
Wykonawcę

1.

 Korpus
Konstrukcja wózka wykonana z dwuściennej 
ocynkowanej  blachy  stalowej,  pokrytej 
proszkowo  mieszanką  lakieru  z  żywicą 
epoksydową,  zapewniającą  odpowiednią 
trwałość  i  gładkość  powierzchni.  Pomiędzy 
ściankami  wypełnienie  izolacyjne  o 
konstrukcji  plastra  miodu,  zapewniające 
sztywność i wygłuszenie.

Tak

2.

Wózek wyposażony w:
- 3 szuflady o wysokości frontów: 150 mm; 

korpusy  szuflad  łatwo  demontowalne 
wykonane w formie  szczelnych kuwet  z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- 1 szuflada o wysokości frontu: 300 mm, 
wnętrze  szuflady  wykonane  z 
ocynkowanej  blachy  stalowej 
lakierowanej proszkowo. 

Tak

3.

Wymiary wózka:
- szer. 600 mm;
- głęb. 580 mm; 
-      wys. 980 mm.

Tak

4.

Szuflady  
Konstrukcja frontów szuflad wykonana w ten 
sam  sposób  co  korpus  wózka.  Uszczelka 
wpuszczona  w  wewnętrzną  powierzchnie 
frontu, trwale zamontowana bez użycia kleju 
na  całym  obwodzie.  Uszczelka  wykonana  z 
materiału  odpornego  na  działanie  środków 
dezynfekcyjnych.

Tak

5.

Prowadnice szuflad
Teleskopowe  prowadnice  kulowe  z  pełnym 
wysuwem  z  mechanizmem  domykającym 
i ogranicznikiem  wysuwu,  zapewniającymi 
wysoką  nośność  szuflad.  Wyposażone 
również w blokady chroniące szuflady przed 
otwarciem podczas transportu. 

Tak

6.

Uchwyty  wykonane  ze  stali  nierdzewnej 
w kształcie  litery  C.  Pod  uchwytem 
wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie 
uchwytu.

Tak

7. Blat  wózka  z  tworzywa  ABS  wychodzący 
poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej 
strony.
o wymiarach: 
- szerokość 610 mm;

Tak



- głębokość 590 mm
- grubość – wysokość: min. 35 mm

8.
Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z 
tworzywa  ABS  o  wysokości  min.  70  mm 
i grubości 20 mm

Tak

9.

Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt 
do  przetaczania,  wykonany  ze  stali 
nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie 
korpusu.  Uchwyt  o  przekroju  kołowym  o 
średnicy Ø 30 mm.

Tak

10.

Lewa  ściana  wózka  wyposażona  w  gniazda 
montażowe,  wraz  z  elementami 
zaślepiającymi.  Gniazda     umożliwiają 
szybkie  zainstalowanie  dodatkowego 
osprzętu.

Tak

11.

4 koła skrętne, dwurolkowe, odprowadzające 
ładunki elektryczne o średnicy Ø 125 mm, w 
tym  2  z  hamulcem,  wykonane  z  tworzywa, 
które nie brudzi podłoża.

Tak

12.

4  odbojniki  z  tworzywa  sztucznego  w 
kształcie litery L zamontowane w 4 dolnych 
rogach  korpusu  wózka  w  systemie 
zatrzaskowym, łatwo demontowalne. 

Tak

13.

Atest  higieniczny  potwierdzający 
przeznaczenie  oferowanych  mebli 
medycznych  do  wyposażania  szpitali  i 
gabinetów medycznych.

Tak

14. Gwarancja min. 24 miesięcy TAK, Podać 

Wózek zabiegowo-opatrunkowy z wyposażeniem - 2szt

Producent: ...........................................................    
Rok produkcji:( min. 2012)................ ............... 
Nazwa i model: ….................................

LP. Opis Parametry 
wymagane

Parametr oferowany przez 
Wykonawcę

1.

 Korpus
Konstrukcja wózka wykonana z dwuściennej 
ocynkowanej  blachy  stalowej,  pokrytej 
proszkowo  mieszanką  lakieru  z  żywicą 
epoksydową,  zapewniającą  odpowiednią 
trwałość  i  gładkość  powierzchni.  Pomiędzy 
ściankami  wypełnienie  izolacyjne  o 
konstrukcji  plastra  miodu,  zapewniające 
sztywność i wygłuszenie.

Tak

2. Wózek wyposażony w:
- 2 szuflady o wysokości frontów: 150 mm; 

korpusy  szuflad  łatwo  demontowalne 
wykonane  w formie  szczelnych  kuwet  z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- 1 szuflada o wysokości frontu: 300 mm, 
wnętrze  szuflady  wykonane  z 
ocynkowanej  blachy  stalowej 
lakierowanej proszkowo

Tak



- stelaż kosza na odpady
- nadstawkę  w  konfiguracji  5+5 

montowaną  na  ściance  nad  blatem  za 
pomocą gniazd montażowych

3.

Wymiary wózka:
- szer. 600 mm;
- głęb. 580 mm; 
-      wys. 830 mm.

Tak

4.

Szuflady  
Konstrukcja frontów szuflad wykonana w ten 
sam  sposób  co  korpus  wózka.  Uszczelka 
wpuszczona  w  wewnętrzną  powierzchnie 
frontu, trwale zamontowana bez użycia kleju 
na  całym  obwodzie.  Uszczelka  wykonana  z 
materiału  odpornego  na  działanie  środków 
dezynfekcyjnych.

Tak

5.

Prowadnice szuflad
Teleskopowe  prowadnice  kulowe  z  pełnym 
wysuwem  z  mechanizmem  domykającym 
i ogranicznikiem  wysuwu,  zapewniającymi 
wysoką  nośność  szuflad.  Wyposażone 
również w blokady chroniące szuflady przed 
otwarciem podczas transportu. 

Tak

6.

Uchwyty  wykonane  ze  stali  nierdzewnej 
w kształcie  litery  C.  Pod  uchwytem 
wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie 
uchwytu.

Tak

7.

Blat  wózka  z  tworzywa  ABS  wychodzący 
poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej 
strony.
o wymiarach: 
- szerokość 610 mm;
- głębokość 590 mm
- grubość – wysokość: min. 35 mm

Tak

8.
Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z 
tworzywa  ABS  o  wysokości  min.  70  mm 
i grubości 20 mm

Tak

9.

Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt 
do  przetaczania,  wykonany  ze  stali 
nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie 
korpusu.  Uchwyt  o  przekroju  kołowym  o 
średnicy Ø 30 mm.

Tak

10.

Lewa  ściana  wózka  wyposażona  w  gniazda 
montażowe,  wraz  z  elementami 
zaślepiającymi.  Gniazda     umożliwiają 
szybkie  zainstalowanie  dodatkowego 
osprzętu.

Tak

11.

4 koła skrętne, dwurolkowe, odprowadzające 
ładunki elektryczne o średnicy Ø 125 mm, w 
tym  2  z  hamulcem,  wykonane  z  tworzywa, 
które nie brudzi podłoża.

Tak

12.

4  odbojniki  z  tworzywa  sztucznego  w 
kształcie litery L zamontowane w 4 dolnych 
rogach  korpusu  wózka  w  systemie 
zatrzaskowym, łatwo demontowalne. 

Tak

13. Atest  higieniczny  potwierdzający 
przeznaczenie  oferowanych  mebli 

Tak



medycznych  do  wyposażania  szpitali  i 
gabinetów medycznych.

14 Gwarancja min. 24 miesięcy TAK, Podać 

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów 
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej 
konfiguracji urządzenia. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu 
będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................
podpis oferenta


