
Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        
Nazwa Pomieszczenia Kuchnia oddziałowa  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 1 Segment -Powierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

-1600/3600x600Blat o grubości 30 mm z burtami  
przy ścianie o wys. 40 mm,  
mineralno-akrylowy typu CORIAN

1- TRIBO

-Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1- HANDEL

--Lodówka wysoka z zamrażalnikiem 1- TRIBO

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

K 3101\01450x580x860Szafka podblatowa 1- TRIBO

K 3104500x580x860Szafka podblatowa 2- TRIBO

K 3101\01800x800x860Szafka podblatowa narożna 1- TRIBO

K 3201/01800x580x860Szafka przyścienna zlewozmywakowa 2- TRIBO

K 4201800x300x600Szafka wisząca 1- TRIBO

K 4203450x300x600Szafka wisząca 1- TRIBO

-450x300x600Szafka wisząca otwarta 1- TRIBO

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

630 x 562 x 825Zmywarka z funkcją wyparzania i 
zmiękczaczem automatycznym wody

1 HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  300 lx

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do urządzeń technologicznych

do zlewozmywaka

do umywalkiInstalacja C.W.

do zlewozmywaka

wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 2 SegmentPowierzchnia19,6

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 3 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 3 stolno

--Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 3 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

fartuch  przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Wieszak ścienny. 1
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny pers.  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 3 SegmentPowierzchnia3

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 4 SegmentPowierzchnia3,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 5 SegmentPowierzchnia19,6

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 3 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 3 stolno

--Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 3 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Wieszak ścienny. 1
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 6 SegmentPowierzchnia19,6

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 3 stolno

--Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 3 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Wieszak ścienny. 1
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 7 SegmentPowierzchnia2,9

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 8 SegmentPowierzchnia3,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja

Strona 26



Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/ 9 SegmentPowierzchnia19,6

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 3 stolno

--Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 3 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Wieszak ścienny. 1
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/10 SegmentPowierzchnia19,6

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 3 stolno

--Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 3 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Wieszak ścienny. 1
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/11 SegmentPowierzchnia2,9

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny NPS  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/12 SegmentPowierzchnia3,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Sala Pooperacyjna  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/13,14 SegmentPowierzchnia46,25

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Physio-
Control 202

-Kardiomonitor wielofunkcyjny 4-

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT 
z materacem, poręczami, barierkami, 
półką, elektryczne

4-

-2000x320x200Panel elektryczno-gazowy ścienny z 
szafką wiszącą na aparaturę.

4- HANDEL

--Parawan  w systemie sufitowym 3-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

fartuch  przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja zasilania rezerwowego IT

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

instalacja przyzywowa

instalacja zasilania CCTV

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne przy nawiewieKlimatyzacja

t=+22°C, ±1,5°C,  f =55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

próżnia: do punktu poboru w paneluGazy medyczne

sprężone powietrze:do pkt. poboru w panelu

tlen: do punktu poboru w panelu
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Pompa infuzyjna jednotorowa 4- HANDEL

--Pulsoksymetr przenośny 4- HANDEL

--Respirator objętościowo - zmienny 1- Ekomark

--Ssak próżniowy 4- ŁOMIANKI

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

2-346720x720x985Wózek ratowniczy z czteroma 
szufladami i wyposażeniem

2- ALVO
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Magazyn brudny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/15 SegmentPowierzchnia2,9

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-1000x600x2000Regał magazynowy metalowy, 
malowany proszkowo l=1000 mm

1- HANDEL

--Wiadro plastikowe 15 l. z uchylną 
pokrywą

1- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lxInstalacje elektryczne

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/16 SegmentPowierzchnia3,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Sala Pooperacyjna  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/17 SegmentPowierzchnia19,5

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Physio-
Control 202

-Kardiomonitor wielofunkcyjny 2-

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT 
z materacem, poręczami, barierkami, 
półką, elektryczne

2-

-2000x320x200Panel elektryczno-gazowy ścienny z 
szafką wiszącą na aparaturę.

2- HANDEL

--Parawan  w systemie sufitowym 1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja zasilania rezerwowego IT

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

instalacja przyzywowa

instalacja zasilania CCTV

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne przy nawiewieKlimatyzacja

t=+22°C, ±1,5°C,  f =55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

próżnia: do punktu poboru w paneluGazy medyczne

sprężone powietrze:do pkt. poboru w panelu

tlen: do punktu poboru w panelu
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Pompa do żywienia dojelitowego 2-

--Pompa infuzyjna jednotorowa 2- HANDEL

--Pulsoksymetr przenośny 1- HANDEL

--Respirator objętościowo - zmienny 1- Ekomark

--Ssak próżniowy 2- ŁOMIANKI

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

2-346720x720x985Wózek ratowniczy z czteroma 
szufladami i wyposażeniem

2- ALVO
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/18 SegmentPowierzchnia19,5

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 3 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 3 stolno

--Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 3 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Wieszak ścienny. 1
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/19 SegmentPowierzchnia2,9

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny pers.  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/20 SegmentPowierzchnia3,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój lekarzy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/21 SegmentPowierzchnia19,5

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Biurko meblowe, stelaż metalowy. 4 HANDEL

--Drukarka 1- HANDEL

-Fotel do biurka 4- HANDEL

2000x600x450/900Kanapotapczan 1 HANDEL

--Niszczarka do dokumentów 1- HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Regał biurowy z szafkami 
zamykanymi

4- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

4- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 4Wentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Gabinet kolonoskopii  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/22,25 SegmentPowierzchnia46,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Aparat do EKG 1- HANDEL

-Aparat do znieczulania ogólnego 1- HANDEL

TE7-Aparat USG z wyposażeniem 1-

-1300x620x780Biurko lekarskie. 1- HANDEL

--Drukarka 1- HANDEL

--EB upgrade over 2 vers. Higher 1- OLYMPUS

-Fotel do biurka 2- HANDEL

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

do urządzeń technologicznychInstalacje elektryczne

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

 wymagana temperatura: +20- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne na nawiewie, wyciąg dół=80%, góra=20%Klimatyzacja

t=+22°C, ±1,5°C,  f =55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

dwutlenek węgla:do pkt. poboru w kolumnie anestezjologicznejGazy medyczne

odciąg gazów poanestezjologicznych w kolumnie anestezjologicznej

podtlenek azotu - z podręcznej butli

podtlenek azotu: do pkt. poboru w kolumnie anestezjologicznej

próżnia: do punktu poboru na ścianie

próżnia: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej

sprężone powietrze:do pkt. poboru na ścianie

tlen: do pkt. poboru na ścianie

tlen: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej
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EB I-Integracja HIS+PACS 1- OLYMPUS

MAJ-1430-Kabel wideoendoskopu 1- OLYMPUS

CF-HQ190L-Kolonoskop wideo HDTV 1- OLYMPUS

--Kolumna anestezjologiczna 1- HANDEL

--Kolumna z podwójnym ramieniem do 
monitorów

1-

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

OEV262H-Monitor 26" Full HDTV 2- OLYMPUS

Parawan przejezdny. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

OFP-2385x173x200Pompa płucząca 1- OLYMPUS

CV-190385x530x170Procesor wideo 1- OLYMPUS

KV-6395x430x250Ssak endoskopowy 1- OLYMPUS

2-020-0550x55Stojak na kroplówki 1- ALVO

SU-14-Stół zabiegowo-operacyjny 1- OLYMPUS

3104800x580x860Szafka podblatowa 2- TRIBO

K31011000x580x860Szafka podblatowa narożna 3- TRIBO

WG-03.0, 
ZG-3

¤355×450-700Taboret obrotowy 1- FAMED Żywiec

--Tor wizyjny do wykonywania 
zabiegów endoskopowych

1- RICHARD WOLF 
Medical

UCR-Urządzenie do regulacji CO2 1- OLYMPUS

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

-560x640x880Wózek do transportu czystych I 
zdekontaminowanych endoskopów.

1- HANDEL

WM-NP2650x650x1500Wózek endoskopowy z półkami i 
pokemnikami

1- OLYMPUS

WPA-01805 x 510 x 1100Wózek pod aparaturę medyczną 1- stolno

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

2- HANDEL

CLV-190590x530x165Źródło światła 1- OLYMPUS
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Kabina higieniczna  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/23 SegmentPowierzchnia4,2

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Magazyn endoskopów-strona czysta  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/26a SegmentPowierzchnia8,03

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

-Szafa do przechowywania 
endoskopów

2 istniejące, do 
przeniesienia

-

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lxInstalacje elektryczne

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/hWentylacja

sprężone powietrze: do szafy endoskopowejGazy medyczne
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Zmywalnia endoskopów-strona brudna  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/26b SegmentPowierzchnia11,09

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--EB upgrade over 2 vers. Higher 1- OLYMPUS

EDT 
DOUBLE

900x830x2130Myjnia dezynfekcyjna do 
endoskopów, przelotowaz 
uzdatniaczem

2- OLYMPUS

--Pistolet do mycia lub suszenia  
precyzyjnych narzędzi z wymiennymi 
końcówkami.

4-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-3400X800X850/900Szafka robocza stojąca z wbudowaną 
umywalką i dwoma zlewami z blatem 
z konglomeratu

2- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lxInstalacje elektryczne

zabezpieczenia różnicowo-prądowego i nadmiarowo-prądowego

zasilanie 3-fazowe myjni do endoskopów

gniazda sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

do basenuInstalacja wod - kan

do umywalki

do urządzeń technologicznych

do basenuInstalacja C.W.

do umywalki

do urządzeń technologicznych

wentylacja  mechaniczna kanałowa ciągła  2 wym/hWentylacja

sprężone powietrze: do myjni endoskopowejGazy medyczne

sprężone powietrze:do pkt. poboru na ścianie
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Magazyn czyste endoskopy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/27 SegmentPowierzchnia5,97

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

2-1223-1600x500x1800Regał magazynowy 3- ALVO

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lxInstalacje elektryczne

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/hWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Gabinet gastroskopii/ERCP  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/28,29 SegmentPowierzchnia45,84

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Aparat do EKG 1- HANDEL

-Aparat do znieczulania ogólnego 1- HANDEL

TE7-Aparat USG z wyposażeniem 1-

-1300x620x780Biurko lekarskie. 1- HANDEL

--Drukarka 1- HANDEL

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

zabezpieczenie ścian, sufitu i podłogi wg proj. osłonowości przed promieniowanie

do urządzeń technologicznychInstalacje elektryczne

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

zasilanie aparatu RTG z osobnego obwodu zasilającego (gniazdo dedykowane)

gniazda sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

 wymagana temperatura: +20- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne na nawiewie, wyciąg dół=80%, góra=20%Klimatyzacja

t=+22°C, ±1,5°C,  f =55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

dwutlenek węgla:do pkt. poboru w kolumnie anestezjologicznejGazy medyczne

odciąg gazów poanestezjologicznych w kolumnie anestezjologicznej

podtlenek azotu - z podręcznej butli

próżnia: do punktu poboru na ścianie

próżnia: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej

sprężone powietrze:do kolumny anestezjologicznej

sprężone powietrze:do pkt. poboru na ścianie

tlen: do pkt. poboru na ścianie

tlen: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej
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--EB upgrade over 2 vers. Higher 1- OLYMPUS

-Fotel do biurka 1- HANDEL

GIF-1TH190-Gastroskop wideo HDTV 1- OLYMPUS

EB I-Integracja ETD/EDC 1- OLYMPUS

MAJ-1430-Kabel wideoendoskopu 1- OLYMPUS

--Kolumna anestezjologiczna 1- HANDEL

--Kolumna z podwójnym ramieniem do 
monitorów

1-

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

OEV262H-Monitor 26" Full HDTV 2- OLYMPUS

Parawan przejezdny. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

OFP-2385x173x200Pompa płucząca 1- OLYMPUS

CV-190385x530x170Procesor wideo 1- OLYMPUS

--Ramię C  do wykonania zabiegów 
endoskopowych pod kontrolą 
radiologiczną

1-

-800*600*2000Regał magazynowy 3-

KV-6395x430x250Ssak endoskopowy 1- OLYMPUS

2-020-0550x55Stojak na kroplówki 1- ALVO

SU-14-Stół zabiegowo-operacyjny 1- OLYMPUS

3208900×550×890Szafka przyścienna dwukomorowa 1 TRIBO

WG-03.0, 
ZG-3

¤355×450-700Taboret obrotowy 1- FAMED Żywiec

--Tor wizyjny do wykonywania 
zabiegów endoskopowych

1- RICHARD WOLF 
Medical

UCR-Urządzenie do regulacji CO2 1- OLYMPUS

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny na fartuchy 1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

-560x640x880Wózek do transportu czystych I 
zdekontaminowanych endoskopów.

1- HANDEL

WM-NP2650x650x1500Wózek endoskopowy z półkami i 
pokemnikami

1- OLYMPUS

WPA-01805 x 510 x 1100Wózek pod aparaturę medyczną 1- stolno

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

2- HANDEL

CLV-190590x530x165Źródło światła 1- OLYMPUS
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Serwerownia  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/28A SegmentPowierzchnia6,02

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne akrylowe

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lxInstalacje elektryczne

gniazda sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

zalecana temperatura od  +16 do 22 °CInstalacje C.O.

wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/hWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój Ordynatora  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/70 SegmentPowierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Biurko meblowe, stelaż metalowy. 1 HANDEL

-Fotel do biurka 1- HANDEL

800x800x450/900Fotel tapicerowany 2 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Stolik okolicznościowy 1- HANDEL

--Szafa biurowa zabudowana. 2- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

1- HANDEL

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Sekretariat  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/70a SegmentPowierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Biurko podwójne. 1 HANDEL

-Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1- HANDEL

-Fotel do biurka 1- HANDEL

800x800x450/900Fotel tapicerowany 2 HANDEL

-600x600x800Lodówka z czytnikiem temperatury, 
podblatowa

1- HANDEL

--Niszczarka do dokumentów 1- HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Szafa biurowa zabudowana. 1- HANDEL

3208900×550×890Szafka przyścienna dwukomorowa 1 TRIBO

3214900×550×890Szafka przyścienna pod zlewozmywak 1 TRIBO

4201900 × 300 × 600Szafka wisząca 2 TRIBO

-600x600x850Szafka z zabudową umywalki 1- HANDEL

--Urządzenie wielofunkcyjne 
(skaner,drukarka,xero)

1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

fartuch  przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do zlewozmywaka

do umywalkiInstalacja C.W.

do zlewozmywaka

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja
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--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

2- HANDEL
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój Konsultanta  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/71 SegmentPowierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Biurko meblowe, stelaż metalowy. 1 HANDEL

-Fotel do biurka 1- HANDEL

800x800x450/900Fotel tapicerowany 2 HANDEL

2000x600x450/900Kanapotapczan 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Stolik okolicznościowy 1- HANDEL

--Szafa biurowa zabudowana. 1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

1- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój lekarzy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/72 SegmentPowierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Biurko meblowe, stelaż metalowy. 3 HANDEL

--Drukarka 1- HANDEL

-Fotel do biurka 3- HANDEL

800x800x450/900Fotel tapicerowany 2 HANDEL

--Regał biurowy z szafkami 
zamykanymi

3- HANDEL

-Stolik okolicznościowy 1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

3- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój Oddziałowej  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/73 SegmentPowierzchnia12,26

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Biurko meblowe, stelaż metalowy. 1 HANDEL

-Fotel do biurka 2- HANDEL

800x800x450/900Fotel tapicerowany 2 HANDEL

-600x600x800Lodówka z czytnikiem temperatury, 
podblatowa

1- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

--Szafa biurowa zabudowana. 2- HANDEL

-900x550x890Szafka przyścienna dwukomorowa. 1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

1- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

gniazda wtykowe 230 V

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/73a SegmentPowierzchnia2,93

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój badań czynnościowych  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/74 SegmentPowierzchnia15,51

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

-1300x620x780Biurko lekarskie. 2- HANDEL

--Drukarka 1- HANDEL

-Fotel do biurka 2- HANDEL

Kz-011850 x 550 x 500Kozetka do badań lekarskich 1 stolno

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

Parawan przejezdny. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Regał biurowy z szafkami 
zamykanymi

2- HANDEL

SPZ-06705 x 381 x 835Stolik zabiegowy 1 stolno

WG-03.0, 
ZG-3

¤355×450-700Taboret obrotowy 1- FAMED Żywiec

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3Wentylacja

próżnia: do punktu poboru na ścianieGazy medyczne

tlen: do pkt. poboru na ścianie
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--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

2- HANDEL
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Sala zabiegowa  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/74b SegmentPowierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

-1300x620x780Biurko lekarskie. 1- HANDEL

-Fotel do biurka 1- HANDEL

--Fotel do pobierania krwi. 1- HANDEL

Kz-011850 x 550 x 500Kozetka do badań lekarskich 1 stolno

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

-600x600x800Lodówka z czytnikiem temperatury, 
podblatowa

1- HANDEL

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

Parawan przejezdny. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

fartuch  przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

do urządzeń technologicznychInstalacje elektryczne

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do zlewozmywaka

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

do zlewozmywaka

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: do punktu poboru na ścianieGazy medyczne

sprężone powietrze:do pkt. poboru na ścianie

tlen: do pkt. poboru na ścianie
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2-020-0550x55Stojak na kroplówki 1- ALVO

SPZ-06705 x 381 x 835Stolik zabiegowy 1 stolno

SL-081064 × 435 x 1760Szafa lekarska 1- stolno

3208900×550×890Szafka przyścienna dwukomorowa 1 TRIBO

K 3201/01800x580x860Szafka przyścienna zlewozmywakowa 1- TRIBO

WG-03.0, 
ZG-3

¤355×450-700Taboret obrotowy 1- FAMED Żywiec

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Zaplecze punktu pielęgniarskiego  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/75 SegmentPowierzchnia9,8

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

-Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1- HANDEL

800x800x450/900Fotel tapicerowany 2 HANDEL

2000x600x450/900Kanapotapczan 1 HANDEL

-600x600x800Lodówka z czytnikiem temperatury, 
podblatowa

1- HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-Stolik okolicznościowy 1- HANDEL

--Szafa biurowa. 1-

-600x550x890Szafka przyścienna stojąca z 
umywalką

1- HANDEL

-800x550x890Szafka przyścienna stojąca ze 
zlewozmywakiem

1- HANDEL

4201900 × 300 × 600Szafka wisząca 2 TRIBO

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do zlewozmywaka

do umywalkiInstalacja C.W.

do zlewozmywaka

wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/hWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Punkt pielęgniarski  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/76 SegmentPowierzchnia4,8

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Centralka pielęgniarska 1-

--Lada zabudowana 1-

--Szafa biurowa zabudowana. 1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

1- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

instalacja przyzywowa-centralka

instalacja zasilania CCTV-odbiór podgladu kamer

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Brudownik  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/77 SegmentPowierzchnia13,5

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Meiko 
Topline 20

500x450x1730Myjnia-dezynfektor do urządzeń 
sanitarnych i utensyliów

1- Unitechnika

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Szafa magazynowa 1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

2-100-4415x440x1050Wózek do worków foliowych 
pojedynczy 60l

2- ALVO

-600x600x500Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej 1- HANDEL

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 400 V, do urządzeń technologicznychInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  300 lx

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do kratki ściekowejInstalacja wod - kan

do króców

do urządzeń technologicznych

do zlewu

do króćcówInstalacja C.W.

do zlewu

wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pomieszczenie porządkowe  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/79 SegmentPowierzchnia2,9

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Szafa magazynowa 1- HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

WSP-031040 x 510 x 1100Wózek sprzątacza 1 stolno

-600x600x500Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej 1 montowany na 
wysokości 50 cm 
od posadzki

- HANDEL

malowanie emulsyjne akryloweWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do kratki ściekowejInstalacja wod - kan

do króćców

do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki

do króćcówInstalacja C.W.

do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki

wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Magazyn brudny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/79a SegmentPowierzchnia2,9

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-1200x600x2000Regał magazynowy metalowy, 
malowany proszkowo l=1200 mm

1- HANDEL

--Wiadro plastikowe 15 l. z uchylną 
pokrywą

1- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lxInstalacje elektryczne

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1- łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/80 SegmentPowierzchnia12,26

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 1 stolno

-1600x160/168Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 1 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Strona 69



Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/80a SegmentPowierzchnia2,93

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

kat.12211-Siedzisko ścienne składane dla NPS 1- BIMs Plus Sp. zo.o.

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

instalacja przyzywowaInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1- łóżkowy  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/82 SegmentPowierzchnia12,26

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

KMS-02Krzesło szpitalne 1 stolno

LS-012110 x 950 x 
550/1010

Łóżko szpitalne 1 stolno

-1600x160/168Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa 
OVA.

1-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Stolik 1- HANDEL

SM-34430 x 410 x 210Szafka przyłóżkowa 1 stolno

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

fartuch  przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowiskoInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do umywalkiInstalacja wod - kan

do umywalkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnejGazy medyczne

sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/82a SegmentPowierzchnia2,93

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Lustro nadumywalkowe. 1 HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

2 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr 19 cm

1- HANDEL

Wieszak ścienny. 1

malowanie emulsyjne sufituWykończenie budowlane

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienieWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Magazyn czysty  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/83 SegmentPowierzchnia15,4

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Regał magazynowy. 2- HANDEL

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjnąWykończenie budowlane

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lxInstalacje elektryczne

gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)Instalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +16°CInstalacje C.O.

wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/hWentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Sala odpraw  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia 8/83a SegmentPowierzchnia17,91

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Biurko meblowe, stelaż metalowy. 1 HANDEL

-Fotel do biurka 1- HANDEL

KMS-02Krzesło szpitalne 4 stolno

--Regał biurowy z szafkami 
zamykanymi

2- HANDEL

--Rzutnik multimedialny 1- HANDEL

1500×600×780Stół biurowy 1 HANDEL

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

Wieszak ścienny. 1

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

1- HANDEL

fartuch  przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowegoWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazda sieci komputerowejInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja  mechaniczna kanałowa ciągła min.30 m3/osobę, ilość osób 3Wentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Komunikacja  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia VII/1 SegmentPowierzchnia156,6

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnico-poręcze naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

punkty dystrybucyjne sieci Wi-FiInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.Wentylacja
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Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział O/ GASTROENTEROLOGII        -
Nazwa Pomieszczenia Hall  -  VII Piętro
Numer Pomieszczenia VII/2 SegmentPowierzchnia96

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

odbojnico-poręcze naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

punkty dystrybucyjne sieci Wi-FiInstalacje teletechniczne

 wymagana temperatura: +20°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

1,0 wym./godz.Klimatyzacja
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