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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
OPIS ASORTYMENTU 

 
Część nr 1 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi (CPV: 39711000-9) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 

Chłodziarka 

Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na 
drzwiach, klasa energetyczna min. A+, pojemność chłodziarki 116 L, zastosowana 

technologia AntiBacteria, poziom hałasu 38-40, 
Wymiary (cm): 82,5 ÷ 87,5 (wysokość) x 52,5 ÷ 57,5 (szerokość) x 55,5 ÷ 60,5 (głębokość) 

Kolor Inox 

10   

Chłodziarka 

Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na 
drzwiach, klasa energetyczna min. A+, pojemność chłodziarki 116 L, zastosowana 

technologia AntiBacteria, poziom hałasu 38-40, 
Wymiary (cm): 82,5 ÷ 87,5 (wysokość) x 52,5 ÷ 57,5 (szerokość) x 52 ÷ 55 (głębokość) 

Kolor biały 

8   

Chłodziarka 

Chłodziarko-zamrażarka o szerokości 59.5 cm, pojemności całkowitej netto 263 L, w klasie 
energetycznej min. A+.  

Wysokość [cm]: 185-190, szerokość [cm]: 58-60, głębokość [cm]: 65.5  
Powłoka antybakteryjna. Czynnik chłodzący: R600a.  

Ilość agregatów ≥ 1. Obustronny montaż drzwi: Tak. Zamrażalnik na dole. 
Poziom hałasu [dB] ≤ 37 Oświetlenie wnętrza. Kolor Inox 

4   
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2. 
Kuchenka 

mikrofalowa 

Wysokość [cm] 25 ÷ 30, szerokość [cm] 45 ÷ 50, głębokość [cm] 40 ÷ 45  
Sterowanie manualne, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy. Moc mikrofali [W] ≥ 900 

≤ 1000. Pojemność [L] ≥ 23. Średnica talerza obrotowego [cm] 27. Kolor Inox 
10   

3. 
Czajnik 

bezprzewodowy 
elektryczny 

Pojemność [L] 1,7, zatrzaskiwana pokrywa, filtr antywapniowy, grzałka ukryta, obrotowa 
podstawa, wskaźnik poziomu wody.  Moc [W] ≥ 2000 ≤ 2500, lampka kontrolna, chowanie 

przewodu - schowek na przewód. Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po 
zagotowaniu, automatyczne wyłączenie bez wody.  

Konstrukcja dna z płyty chromowo-niklowej. Kolor Inox 

25   

4. 
Płyta do 

zabudowy 

Płyta do zabudowy ceramiczna, z 4 polami grzewczymi (jedno pole 20-22 cm, drugie pole 
17-19 cm, trzecie i czwarte pole 13,5-15,5 cm) i sterowaniem sensorowym, moc 
przyłączeniowa (W) 6000-7000, o szerokości 55-60 cm i głębokości 50-53 cm 

3   

5. 
Kuchenka 

elektryczna 

Kuchenka elektryczna wolnostojąca, z piekarnikiem, z płyta indukcyjna, z 4 polami 
grzewczymi  (jedno pole 20-22 cm, drugie pole 17-19 cm, trzecie i czwarte pole 14-16 cm). 

Wymiary: 85 cm (wysokość), 50 cm (szerokość), 60 cm (głębokość), kolor Inox. Klasa 
energetyczna min. A. Powierzchnia płyty szklana, pojemność piekarnika 55- 65 l, o mocy 

całkowitej min. 10 kW, 7- 10 funkcji piekarnika 

2   

6. Chlebak 
Chlebak wykonany ze stali. Wymiary: 41-45 cm (szerokość), 24-28 cm (głębokość) i 17-19 

cm (wysokość). Kolor Inox 
5   
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7. 
Okap 

przyścienny 

Okap przyścienny, sterowanie sensoryczne, materiał z korpusu obudowy: lakierowana, 
szkło, w kolorze czarnym bądź srebrnym. Materiał komina: stal szlachetna. Moc 

przyłączeniowa (W): 263 W. Natężenie (A): 10 A. Napięcie (V): 220-240 V, częstotliwość 
(Hz): 50; 60 Hz. Z możliwością przepływu powietrza w trybie otwartym oraz zamkniętym. 

Średnica wylotu powietrza (mm): 150 / 120 mm, wyposażony w przeciwzwrotne 
zabezpieczenie obiegu powietrza. Materiał filtra przeciwtłuszczowego  wykonany z 

aluminium, z min. dwoma punktami świetlnymi LED, z dwoma filtrami odtłuszczającymi, o 
całkowitej szerokości 51-60 cm. Efektywność elektryczna w klasie min A. 

4   

8. Blender ręczny 

Blender ręczny, przewodowy, o wymiarach: 37,5 x 6 x 6 cm (+/- 1 cm), waga całkowita: 
900-1000 g, rodzaj noża: wykonany  

ze stali nierdzewne, końcówka odkręcana. 
W skład wyposazenia wchodz: transparentny pojemnik z miarką i przykrywą oraz 

dodatkowa stopka miksująca SlimFoot -do przygotowania indywidualnych porcji. Moc silnika 
400-500 W, tryb pracy pulsacyjny, możliwość mycia wszytskich części w zmywarce 

4   

    RAZEM  

 
 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
 
Część nr 2 – Zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania (CPV: 39713100-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 

Zmywarka  
z funkcją 

wyparzania 
naczyń 

Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 18/9, zasilanie elektryczne 400V; 
moc 4,0-5,0 kW, o wymiarach: 60-65 cm (szerokość), 60-65 cm (głębokość), 85-90 cm 
(wysokość). Dwuetapowy proces mycia: 1) mycie wodą w temp. 55-60 °C z dodatkiem 

detergentu, 2) płukanie czysta wodą o temperaturze 85-90 °C (wyparzanie). Wydajność: 1. 
do ≥ 500 talerzy o średnicy do 240 mm/h, 2. do ≥ 190 talerzy o średnicy 320 mm/h. 

Podstawa ze stali nierdzewnej na nóżkach 

4   

    RAZEM  

 
 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
 

Część nr 3 – Wózki inwalidzkie (CPV: 33193120-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

1. 
Wózek inwalidzki 

specjalny 

Wózek inwalidzki dla osób z mobilnymi problemami, stabilizujący głowę i plecy, z możliwością 
jednoczesnej regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska, o parametrach technicznych: 

konstrukcja z ramy stalowej, tapicerowana. Posiada koła pompowane, pasy bezpieczeństwa, 
zagłówek, hamulec centralny. Szerokość siedziska 460-500 mm, głębokość siedziska 460-500 

mm, wysokość siedziska 450-500 mm, całkowita wysokość 1250-1400 mm, całkowita szerokość 
600-800 mm udźwig 110-130 kg 

25   

2. Wózek inwalidzki 

Wózek o konstrukcji krzyżakowej, składany, pokryty chromem, 
- posiada koła pełne bezdętkowe, - demontowane podnóżki i odchylane boki, 

- tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią, - posiadający podłokietniki, pas 
bezpieczeństwa, hamulec bębnowy, - szerokość siedziska min. 450 mm, udźwig ≥ 120 kg 

60   

3. 
Balkonik wysoki 
ze stabilizacją 
przedramion 

Balkonik wykonany ze stali stopowej, - posiada miękkie podłokietniki z możliwością płynnej 
regulacji wysokości, - wysokość podpór ramion: 100 - 125 cm, - całkowita długość 82 cm (+- 5 

cm), - całkowita szerokość 67 cm - 75 cm, - maksymalne obciążenie ≥ 130 kg,  
- wyposażony w cztery koła 

10   

    RAZEM  

 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
 
Część nr 4 – Szafki BHP (CPV: 39141300-5) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Szafka 

ubraniowa BHP 

Metalowa, 1-drzwiowa, malowana w całości proszkowo - kolor do wyboru (jasny odcień). Z 
zamkiem i podwójną wentylacją. W środku podzielona na część "brudną i czystą", drążek i 
półka oraz dwa haczyki. Wymiary: 180 cm (wysokość), 40-41 cm (szerokość) i 45-49 cm 

(głębokość) 

200   

    RAZEM  

 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
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Część nr 5 – Sprzęt rehabilitacyjny (CPV: 33150000-6; 42416000-5) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Drabinka do 

ćwiczeń 

Drabinka do ćwiczeń gimnastyczne (skręcana na konfirmaty), 
- drewniana (buk),  

- pojedyncza, w komplecie z zestawem montażowym (do ściany), 
- w rozmiarze: 250 cm x 70 cm 

6   

2. 
Materac do 

ćwiczeń 

Materac gimnastyczny do ćwiczeń, 
- w rozmiarze 200 cm (długość) i 120 cm (szerokość), o grubości 15 cm, 

- w pokrowcu z pianką o sztywności T40, 
- z możliwością składania 

3   

3. UGUL 

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego 
wielorazowego zastosowania np. w niskich i wysokich pozycjach, z dawkowanym oporem, 

wyciągów pośrednich, o wymiarach: 
- wysokość: 203 cm (+-5 cm), - szerokość: 200 cm (+-5 cm),  

- długość: 200 cm (+-5 cm), 
- możliwość ćwiczących pacjentów w ilości 2-5 równocześnie, 

- w skład kabiny wchodzą: linki - 14 szt.; podwieszka przedr. i podudzi – 4 szt.;  
podwieszka ud i ramion - 4 szt.; podwieszka pod miednicę - 1 szt.; podwieszka klatki 

piersiowej - 1 szt.; podwieszka pod głowę - 1 szt.; podwieszka stóp - 2 szt.; podwieszka 
dwustawowa - 2 szt.; pas do wyciągu za miednicę - 1 szt.; kamaszek - 1 szt.; ciężarki 

miękkie - 8 szt.; esik - 30 szt. 

2   
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4. 
Kula łokciowa                                                                                    
(w komplecie 2 

szt.) 

Przeznaczone dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi, 
- posiadające podwójną, bezstopniową regulację wysokości (od podłoża do uchwytu ręki) 

oraz uchylną podpórkę łokciową, 
- dopasowane do wzrostu użytkownika w przedziale 155-185 cm oraz wadze 

nieprzekraczającej 120 kg 

5   

5. 
Leżanka 
metalowa 

Składana podstawa z kształtowników stalowych, lakierowana proszkowo. Leże 
tapicerowane gąbką i skajem, bezszwowo. Regulowany kąt nachylenia podgłówka. 

Leżanka wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Rolka jest wyposażeniem 
dodatkowym leżanki. Wymiary: 200 cm (długość), 62 cm (szerokość), 60 cm (wysokość). 

Kąt uniesienia podgłówka: -30º do +30º 

7   

6. 
Leżanka 

drewniana 

Rama wykonana z drewna, z uchwytem na papier. Leże tapicerowane dwuwarstwowo 
(kolor do uzgodnienia), bezszwowo. Regulowany kąt nachylenia zagłówka (0º do +25º). 

Wymiary: 185-190 cm (długość), 62-66 cm (szerokość), 68-72 cm (wysokość) 
3   

7. 
Sprzęt służący 
do nauki chodu 

Sprzęt służący do nauki chodu z pochylnią w postaci schodów, wyposażony w metalowe 
poręcze, drewniany bieg schodów, podest i pochylnię.  

Wymiary: 340-360 cm (długość), 75-85 cm (szerokość),  
65-105 cm (wysokość pochwytów), 35-75 cm (rozstaw pochwytów).  

Wejście 4-stopniowe o wysokości 12-14 cm (każdy stopień),  
zejście pochylnia o długości 205-215 cm 

2   

8. 
Rotor do ćwiczeń 
kończyn dolnych 

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych z pokrętłem umocowanym w pozycji 
poziomej na wysokości osi obrotu korby, umożliwiającym płynną regulację oporu, 

- o wymiarach: 80-110 cm (szerokość) x 25-35 cm (wysokość) x 35-45 cm (głębokość) i 
wadze 5-12 kg, - z możliwością montażu pionowo lub poziomo 

2   
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9. Rotor zespolony 

Rotor rehabilitacyjny zespolony z modułem siedziska z możliwością równoczesnego 
wykonywania ćwiczenia kończyn górnych i dolnych (regulacja oporu). Zespolenie rotora w 

postaci połączenia dwóch modułów (góra i dół) za pomocą łańcucha znajdującego się 
wewnątrz szkieletu. Konstrukcja stalowego szkieletu składa się z drewnianego siedziska, 

wysięgnika (możliwość regulacji wysokości) i podstawy. Pedały rotora  wyposażone w 
specjalne spinacze stóp z zapięciem paskowym wokół kostki. W zestawie rękawica otwarta 

czyli tak zwany chwytak. 
Wymiary: - długość podstawy: 105-115 cm, - szerokość: 45-56 cm, - długość wysięgnika: 

105-115 cm, - całkowita długość korby pedała i rączki ok.: 19-20 cm 
- długość korby pedała/rączki mierzona od środka otworu pedała/rączki do środka otworu 

ośki: 15-17 cm 

2   

    RAZEM  

 
 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

        
                                                                                                                                                                  ISO 9001:2008  
  

 

 
 
.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
 

Część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe (CPV: 44411200-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 

Sterowana 
elektronicznie 

wanna 
prysznicowa 

Wanna o konstrukcji metalowej, lakierowana proszkowo.  
Wymiary wanny: 195–210 cm (długość); 65–80 cm (szerokość).  

Funkcja pochylenia wanny umożliwiająca usunięcie wody.  
Uchylne poręcze boczne.  

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 55-65 cm – 105-120 cm.  
Regulacja pozycji anty-Trendelenburga.  
Wąż spustowy odprowadzający wodę.  

Maksymalne obciążenie nie większe niż 175 kg.  
Zasilanie akumulatorowe.  

Kółka jezdne (4) z centralną blokadą 

6   

    RAZEM  
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/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
 

Część nr 7 – Wózki kąpielowo-sanitarne przeznaczone do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej (CPV: 42413200-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 

Wózek 
kąpielowy-
sanitarny 

przeznaczony do 
mycia osób 

niepełnospr. w 
pozycji siedzącej 

Zakres ruchu siedziska w pionie: maksymalne położenie 85 - 105 cm,  
minimalne położenie 30 - 60 cm.  

Wysokość podwozia od podłogi 5 - 25 cm.  
Całkowita szerokość krzesełka 65 - 90 cm.  

Maksymalna całkowita wysokość podnośnika 150 - 170 cm.  
Maksymalne obciążenie podnośnika ≥ 130 kg.  

Hydraulicznie regulowana wysokość. Podnoszone poręcze boczne. Oparcie umieszczone 
na jednej poręczy bocznej z możliwością przełożenia na drugą. Rama jezdna/podwozie 

zaopatrzona w cztery kółka, w tym dwa z hamulcami.  
 

Wyposażenie podnośnika: siłownik hydrauliczny, pas bezpieczeństwa zabezpieczający 
przed upadkiem pacjenta, dwuczęściowe siedzisko toaletowe wykonane z polipropylenu, z 

możliwością zdejmowania w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji 

5   

    RAZEM  
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Część nr 8 – Różne meble i wyposażenie (CPV: 39150000-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Sofa 

Sofa trzyosobowa, rozkładana z pojemnikiem na pościel,  
wykonana z ekoskóry zmywalnej, system rozkładania wersalkowy, bez boków,  

całkowita wysokość 80 cm,  
głębokość siedziska 58 cm,  

powierzchnia spania 115 x 195 cm.  
Wypełnienie: pianka poliuretanowa, na nóżkach metalowych 

25   

2. Fotel 

Fotel wypoczynkowy z oparciem, z podłokietnikami,  
wypełnienie siedziska oraz oparcia wykonane z pianki, tapicerka w całości wykonana z 

ekoskóry - kolor do wyboru.  
Wymiary: 77- 80 cm (wysokość),  

70 cm (szerokość),  
60-70 cm (głębokość),  

stopki wykonane z tworzywa 

70   
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3. 
Krzesło do 
poczekalni 

Krzesło z podłokietnkami, o  kubełkowej formie siedziska. Siedzisko z wycięciem u dołu 
oparcia,  podstawa ze stali chromowanej. Wykonanie z tworzywa sztucznego ABS-z 

wysoką odpornością na zarysowania oraz z wysoką odpornością chemiczną. Krzesło z 
podłokietnikami na 4 nogach, wykonanych ze stali chromowanej. Wymiary: 59-61 cm 

(szerokość całkowita), 84-87 cm (wysokość), 38-42 cm (szerokość siedziska), 45-47 cm 
(wysokość siedziska). Kolor siedziska do wyboru 

350   

4. 
Fotel biurowy 

obrotowy 

Fotel biurowy obrotowy, na 4 kółkach do twardych powierzchni,  
z podłokietnikami, z możliwością regulacji wysokości do 96-120 cm,  

siedzisko z ekoskóry (kolor do wyboru).  
Wymiary: 60 cm (całkowita szerokość), 47-50 cm (głębokość siedziska) 

50   

    RAZEM  
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Część nr 9 – Wyposażenie medyczne (CPV: 33190000-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Stojak na 
kroplówki 

Podstawa stojaka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo.  
Stojak na podstawie z pięcioma kołami jezdnymi.  

Regulowana wysokość stojaka, na górze kolumny, 4 uchwyty na kroplówki 
30   

2. Wózek do leków 

Blat i boczne uchwyty z tworzywa sztucznego (polipropylen),  
rama aluminiowa, panele boczne z tworzywa ABS,  
z centralnym zamkiem i kołami przeciwpyłowymi  

oraz 4 szufladami z mechanizmem "cichego zamykania",  
o wymiarach: 95-110 cm (całkowita wysokość),  
71-81 cm (szerokość) i 44-54 cm (głębokość) 

3   

3. 
Wózek 

opatrunkowy 

Wielofunkcyjny, konstrukcja stalowo-aluminiowa z wysoką jakością tworzywa sztucznego, 
blat z tworzywa ABS, zmywalny, łatwy do utrzymania w czystości,  

z trzema półkami (dwie z relingami), szufladą w górnej części (wysokość 14-18 cm) z 
mechanizmem "cichego zamykania",  

pedałowym koszem na odpady i koszyczkiem  
z dwoma żółtymi pojemnikami plastikowymi na odpady sanitarne.  

Wymiary: 92-102 cm (wysokość),  
77-87 cm (szerokość) i 59-69 cm (głębokość) 

10   
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4. 
Parawan 

przenośny 
podwójny 

Parawan wykonany ze stali, z kółkami jezdnymi z hamulcem. Wysięgnik parawanu 
wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. Wymiary: 70-
200 cm (długość), 150-170 cm (wysokość), 45-55 cm (głębokość), wymiary ekranu: 200 cm 
x 144 cm. Waga: 13 kg (+/- 1 kg), ekran składający z materiału zmywalnego, odpornego na 

środki dezynfekujące lub z elanobawełny (kolor do ustalenia) 

15   

5. 
Taboret/krzesło 

lekarskie 

Taboret medyczny na 5 kółkach, okrągły,  
na kółkach do powierzchni twardych,  
z manualnie regulowaną wysokością,  

stelaż chromowany, siedzisko pokryte łatwą zmywalnym materiałem (ekoskórą),  
odporną na zmywanie, wymiary: 43-56 cm (wysokość),  

Ø 58-62 cm (średnica podstawy), Ø 32-36 cm (średnica siedziska) 

4   

    RAZEM  
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Część nr 10 – Regały (CPV: 39141100-3) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Regał na kaczki  

i baseny 

Regał systemowy w całości wykonany ze stali kwadoopornej, z jedną suszarką na pokrywki 
do basenów o długości 79-89 cm, jedną suszarką na baseny o długości 79-89 cm, dwoma 
listwami z haczykami na kaczki o długości 79-89 cm i czterema ociekaczami do suszarek z 

tworzywa sztucznego o szerokości 79-89 cm 

3   

2. Regał na miski 
Regał na konstrukcji z polipropylenu i PCV z 3 półkami  

o max. obciążeniu 120 kg (na półkę), zmywalny,  
o wymiarach: 133-143 cm (wysokość), 135-145 cm (szerokość) i 41-51 cm (głębokość) 

6   

3. 
Regał 

magazynowy na 
pościel 

Regał skręcany z blachy lakierowanej proszkowo,  
z 4 półkami metalowymi,  

o wymiarach: 200 cm (wysokość), 90 cm (szerokość) i 80 cm (głębokość),  
z max. obciążeniem 1 półki 100 kg, kolor jasnopopielaty 

100   

    RAZEM  
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Część nr 11 – Defibrylatory (CPV: 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Defibrylator z 

zestawem 

Defibrylator dwufazowy z baterią, o energii defibrylacji min.300 max. 360J,  
zewnętrzny, w trybie pracy zautomatyzowanym.  

 
Defibrylator przeznaczony do prowadzenia działań ratujących życie w sytuacji wystąpienia 
nagłego zatrzymania krążenia. Protokół defibrylacji: 200 - 200 - 360J (dorośli),komunikaty 

głosowe i wizualne w j.polskim,wbudowany system autokontroli sprawności  
ZASILANIE; bateria 5 lat żywotności lub 200 wyładowań 

SKŁAD zestawu:  
- bateria 5 lat żywotności lub 200 wyładowań 

- dwie pary elektrod dla dorosłych - torba transportowa  
- zestaw przygotowania pacjenta: maseczka typu serduszko, nożyczki, gaza, maszynka do 

golenia, rękawiczki 
- instrukcja obsługi w j. polskim 

5   

    RAZEM  
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Część nr 12 – Wagi krzesełkowe (CPV: 38310000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Elektroniczna 

waga 
krzesełkowa 

Elektroniczna waga krzesełkowa z blokowanymi oraz obracającymi 4 kólkami,  
podpórką dla stóp oraz rąk.  

Wyposażona w 2 regulowane podgumowane podparcia wagi z przodu zabezpieczające 
stabilnośc siadania.  

Akumulator pozwalający dokonanie ponad 1000 pomiarów.  
Maksymalny pomiar ≥ 300 kg, z podświetlanym wyświetlaczem.  

Funkcje: TARA, HOLD, BMI, przełączanie kg/Ibs.  
Ciężar własny ≤ 24,5 kg.  

Wymiary: 58-62 cm (szerokość), 108-112 cm (wysokość) i 78-82 cm (głębokość) 

3   

    RAZEM  
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Część nr 13 – Wózki popychane (CPV: 34912100-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Wózek do 

przewożenia 
bielizny 

Wózek na 4 kółkach skrętnych o średnicy 10-13 cm,  
4 półki (max. obciążenie 50 kg na półkę)  

z białego tworzywa sztucznego zmywalne na stelażu aluminiowym,  
o wymiarach: 125-135 cm (wysokość), 90-105 cm (szerokość) i 45-55 cm (głębokość) 

4   

2. 
Wózek 

modułowy do 
obchodów 

Wózek wykonany w całości z tworzywa sztucznego, zmywalny,  
z półką wewnętrzną po środku, na 4 kołach o średnicy 11,5-13,5 cm,  

z miejscem na worek (120-litrowy), 2 kuwetami na akcesoria na górze wózka,  
o wymiarach: 135-150 cm (wysokość), 100-115 cm (szerokość) i 53-63 cm (głębokość) 

3   

    RAZEM  
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Część nr 14 – Wózki zabiegowe (CPV: 33190000-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Wózek 

zabiegowy 

Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia) 70-75 cm i 60-65 cm, 
wyposażony w:  

1) szafkę stalową (wymiar 55-65 cm x 45-55 cm, lakierowana proszkowo, front lakierowany 
w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z dwoma szufladami na prowadnicach 

łożyskowych, 2) półkę, 3) wysuwany blat stalowy lakierowany proszkowo z przodu wózka,  
4) uchwyty (po jego bokach) do prowadzenia wózka, 5) cztery koła o średnicy 9-12 cm z 
blokadą, 6) podstawę stalową. Wózek na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego 

proszkowo z możliwościami montażu dodatkowego wyposażenia.  
 

W skład dodatkowego wyposażenia wchodzą:  
a) cztery szyny ze stali kwasoodpornej do zawieszenia dodatkowego osprzętu,  
b) kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową z uchwytami na szynę,  

c) pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej z uchwytami na szynę,  
d) dwa koszyki stalowe na akcesoria z uchwytem na szynę (wymiar: 34-38 cm x 14-18 cm x 

13-17 cm), e) pojemnik na pudełko na rękawiczki ze stali kwasoodpornej z uchwytem na 
szynę, f) wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości,  

g) półka nadblatowa 60-70 cm x 20-30 cm na stelażu z możliwością regulacji wysokości 

3   

    RAZEM  
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Część nr 15 – Fotele medyczne multifunkcyjne (CPV: 39113100-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Fotel 

multifunkcyjny 

Multifunkcyjny fotel do wypoczynku z możliwością transportu chorych,  
z regulacją wysokości, uniwersalnym systemem blokowania kół przy opuszczaniu krzesła 

przez chorego, z podłokietnikami, z pozycją do czytania, pisania jedzenia i leżenia. 
Niezależna regulacja pleców 

Niezależna regulacja podnóżka      
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
Wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej 89-93 x 66-70 cm, 
Wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej 159-163 x 66-70 cm, 

Regulacja wysokości (OPCJA) 49-75 cm, 
Regulacja pleców 12 / 70°, 

Regulacja podnóżka -12 / -90°, 
Regulacja podłokietników -25/0/25/90°, 

Bezpieczne obciążenie 150 kg 

3   

    RAZEM  
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Część nr 16 – Komputery i drukarki laserowe (CPV: 31710000-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Drukarka 
laserowa 

Druk czarno-biały, format druku A4,  prędkość drukowania min. 28 str/min., wydruki 
dwustronne. Maksymalna rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi (rozdzielczość 

interpolowana 1200 x 1200). Maksymalne dopuszczalne obciążenie 
do 30 000 stron miesięcznie. Wymiary: 35-38 cm (szerokość), 32-35 cm (głębokość) i 20-23 

cm (wysokość). Z portami USB, LAN 

15   

2. 

Komputer 
stacjonarny z 
monitorem i 

myszką 

Komputer stacjonarny do aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektr. 
 

 Monitor o przekątnej ekranu 21,5" (format ekranu monitora: panoramiczny, typ panela: LED 
TFT TN, technologia podświetlenia: LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 

pikseli, ze złączami wejściowych: HDMI, 15-stykowe D-SUB, matryca: "matowa".  
 

Klawiatura USB w układzie QWERTY US oraz mysz laserowa USB z 3 klawiszami oraz 
rolką (scroll) min. 800 dpi.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE: Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,00 do 3,50 GHz, 
pamięci cache L3 6MB np. Interl Core i5-7400 lib równoważny.  

Pamięć operacyjna 8GB 2400 MHz DIMM DDR4 (możliwość rozbudowy do min. 16GB, dwa 
sloty, jeden slot wolny).  

Pamięć masowa: min. 256 GB SSD SATA III (z partycją RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii 

bez dodatkowych nośników.  

15   
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Płyta główna z wbudowanymi: 2 złącza PCI-Express x 1, 1 złącze PCI-Express x 16 
(obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu - nie dopuszcza się kart o profilu niskim), min. 2 
złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA, płyta musi być 

trwale oznaczona logo producenta komputera).  
Porty I/O min.: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in/mikrofon, 
1 x Audio: line-out, 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy, 1 x Audio: słuchawki z przodu 

obudowy, 6 x USB, w tym: min. 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy, min. 4 porty USB 2.0 z 
tyłu obudowy (wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów i przejściówek.  
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, porty słuchawek i mikrofonu na przednim 

oraz na tylnym panelu obudowy.  
Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca 

obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 
802.11 b/g/n/ac.  

Karta graficzna zintegrowana.  
Obudowa typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, umożliwia 

zamontowanie dodatkowego dysku HDD, musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 

System operacyjny: Microsoft® Windows 10 Professional PL 64-bit.  
Oprogramowanie: Microsoft Office Home and Business 2016 Win Polish.  

Zasilacz o mocy minimum 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, musi 
posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie.  

Nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania.  
Listwa zasilająca z filtrem, min. 5 gniazd.  

 

Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 32bit i 

64bit (wydruk ze strony Microsoft WHCL) 
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.......................................................... 
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Część nr 17 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu (CPV 34000000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Płyta ślizgowa do 
przemieszczania 

pacjenta 

Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta,  łamana, o wymiarze 170-180 cm 
(długość) x 50 cm.  

Śliska powłoka umożliwia przenoszenie unieruchomionych pacjentów do i z łóżka, wózka 
inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety itp.  

Dopuszczalne obciążenie 120-200 kg.  
Płyta wykonana z litego polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), z pokrowcem (powłoka)  

z nylonu, zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące 

3   

2. 

Urządzenie 
rolkowe 

wspomagające 
transport 
pacjenta 

Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów,  
o wymiarach : 82,5 cm (długość),  

33 cm (szerokość) 
2,5 cm (wysokość) 

3   
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Część nr 18 – Telewizory (CPV 32324600-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Telewizor LCD + 
uchwyt ścienny 

Ekran 49 cali / 123 cm, 16:9, 
rozdzielczość  Full HD, 1920 x 1080,   

tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-C, analogowy. 
Optymalizacja ruchu nie gorsza niż Picture Quality Index 200,  

system dźwięku przestrzennego. 
Moc głośników 2 x 10 W. Kolor obudowy czarny.  

Wymiary z podstawą: 110-113 cm (szerokość), 65-70 cm (wysokość) i 18-20 cm 
(głębokość).  

Wymiary bez podstawy: 110-113 cm (szerokość), 64-66 cm (wysokość) i 6-9 cm 
(głębokość).  

Możliwość montażu na ścianie. Uchwyt ruchomy.  
Liczba złączy HDMI  2 szt., liczba złączy USB  1 szt. 

6   
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Część nr 19 – Podnośniki (CPV 42413200-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

1. 
Podnośnik z 

wagą medyczną 

Zakres podnoszenia: minimalne położenie 30-50 cm, maksymalne położenie 165-185 cm, 
wysokość podstawy jezdnej od podłogi: 8-16 cm, możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 

60 – 125 cm, maksymalne obciążenie podnośnika: ≤ 200 kg.  
Elektrycznie regulowana wysokość, przycisk awaryjnego zatrzymania, rama jezdna/podwozie 

zaopatrzona w kółka (4), w tym dwa z hamulcami, stalowa rama podnośnika.  
Wyposażenie podnośnika: - pilot, - podwieszki: kąpielowa i uniwersalna, wykonane z 

polipropylenu, z możliwością zdejmowania, w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w 
rozmiarze L; legalizowana waga medyczna z wyświetlaczem cyfrowym (udźwig do 300 kg) 

3   

2. 
Podnośnik 
elektryczny 

Zakres podnoszenia: minimalne położenie 20-45 cm, maksymalne położenie 150-185 cm, 
wysokość podstawy jezdnej od podłogi: 8-16 cm, możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 
60 – 125 cm, maksymalne obciążenie podnośnika: ≤ 200 kg, elektrycznie regulowana wysokość.  
Przycisk awaryjnego zatrzymania, rama jezdna/podwozie zaopatrzona w kółka (4), w tym dwa z 
hamulcami, stalowa rama podnośnika. Wyposażenie podnośnika: pilot, podwieszki (kąpielowa i 

uniwersalna po 3 szt.), wykonane z polipropylenu, z możliwością zdejmowania, w celach 
higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze L 

1   
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Część nr 20 – Myjnie-dezynfektory (CPV 33191000-5) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Myjnia 

(Dezynfekator) 
"duża" 

Duża pojemność dla różnych kombinacji misek, naczyń, koszy,  
np: 2 baseny z przykrywkami i 4 kaczki, 4 miski i 4 kaczki, 2 butle ssaków z przykrywkami. 
Para wodna wytwarzana przez wbudowaną bezciśnieniową wytwornicę pary ogrzewaną 

elektrycznie, zabezpieczenie przed przegrzaniem.  
Pięć dowolnie modyfikowanych programów, sterowanie mikroprocesorowe, wyświetlanie i 
sygnalizowanie temperatury, numeru wybranego programu, fazy programu, zakończenia 

programu oraz stanu awaryjnego.  
Automatyczne opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi, automatyczne dozowanie 

detergentu.  
Trzy obrotowe spryskiwacze i cztery nieruchome dysze rozpylające.  

Ergonomiczny załadunek od frontu urządzenia.  
Regulowane nóżki, konstrukcja wolnostojąca, wszystkie podzespoły ze stali nierdzewnej. 

Wyposażenie standardowe: 2 wieszaki na 2 szt. basenów, spryskiwacze dla 4 kaczek, 
półka na wiadra i miski, pompa detergentu. 
Wymiary komory: 48 x 34 x 36 cm (+-4 cm),     

wymiary gabarytowe: 60 x 145 x 63 cm (+-3 cm).  
Masa ≤102 kg.  

Wydajność pompy ≥ 600 l/ min 

3   
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2. 
Myjnia 

(Dezynfekator) 
"mała" 

Pojemność dla różnych kombinacji np: 1 basen z pokrywą i 2 kaczki.  
Para wodna wytwarzana przez wbudowaną bezciśnieniową wytwornicę pary ogrzewaną 

elektrycznie z termostatem.  
Dwa programy. Sterowanie mikroprocesorowe, wyświetlanie i sygnalizowanie temperatury, 

wybranego programu, parametru cyklu.  
Automatyczne opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi, automatyczne dozowanie 

detergentu.  
Dwanaście dysz natryskowych w tym cztery obrotowe dysze natryskowe.  

Załadunek od góry urządzenia.  
Regulowane nóżki, konstrukcja wolnostojąca, całość wykonana ze stali nierdzewnej. 

Wyposażenie standardowe: kosz na 2 kaczki + basen, wielofunkcyjny kosz do dezynfekcji 
misek i wiader, 10 basenów, pompa podajnika detergentu. 

Wymiary komory: 48 cm (wysokość), 34 cm (szerokość) i 36 cm (głębokość) (+-4 cm),     
wymiary gabarytowe: 60 cm (szerokość), 91 cm (wysokość) i 63 cm (głębokość) (+-3 cm).                       

Masa 85-105 kg.  
Wydajność pompy ≥ 16 l/ min 

3   

    RAZEM  

 
 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

        
                                                                                                                                                                  ISO 9001:2008  
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Część nr 21 – Koncentratory tlenu (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Koncentrator 

tlenu 

Koncentrator tlenu przenośny, z przepływem od 0 do 5 l/min,  
o stężenie tlenu przy przepływie 5l/min 90% ± 5%, o mocy ≤ 350 W i wadze <18 kg, 

wyposażony w alarmy: zbyt wysoka temperatura, brak zasilania, zbyt niskie stężenie tlenu, 
zbyt niskie lub wysokie ciśnienie.  

Serwis autoryzowany nie dalej niż 120 km.  
Łatwy w przemieszczaniu (wyposażony w kółka),  

z dodatkowym wyposażeniem: kaniule donosowe, minimum 2 filtry wyjściowe,  
komplet maseczek 

12   
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Część nr 22 – Ssaki i inhalatory (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Ssak elektryczny 

Ssak zasilany elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. Pompa próżniowa wytwarzająca 
podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia 55-65 dB, przepływ osiągany 30-45 

dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80 kPa. Ssak wyposażony w dwie butle z 
nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1 dm3, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i 

łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Możliwość zastosowania wkładów 
jednorazowych. Ssak posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 

metr. Obudowa wykonana z PCV 

16   

2. 
Inhalator/ 

nebulizator 

Praca ciągła 24 godziny na dobę, ciśnienie maksymalne inhalatora ≥ 230 kPa, 
ciśnienie robocze inhalatora ≥ 110 kPa, przepływ roboczy inhalatora ≥ 5 l/min. 
Maksymalna głośność urządzenia ≤ 55 dB, maksymalny przepływ ≥ 12 l/min, 

ciśnienie robocze nebulizatora 150 kPa ± 15%, maksymalny przepływ roboczy nebulizatora 
7,5l/min +/- 15%. Objętość terapeutyczna: > 75% (wdychana, cząsteczki < 5 μm), szybkość 

nebulizacji >0,45 ml/min. 
Wyposażenie: nebulizator, widełki nosowe, ustnik, maska dla dorosłych, rurka łącząca, 

łącznik „L” (w zależności od modelu), filtry 

6   
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Część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I (CPV 39143112-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

1. 

Materac 
przeciwodleż., 

zmiennociśn. do 
leczenia 
odleżyn 

wszystkich 
stopni 

Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, z poprzecznych komór (min. 15)  
z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu (możliwość wymiany pojedynczych komór), o 

wymiarach: 13 cm (+-1 cm), 200 cm (+- 1 cm) i 85 cm (+- 1 cm): - zawór CPR, - zasilacz pneumatyczny 
z panelem sterowania (wskaźniki sygnalizujące m.in.: pracę materaca, brak właściwego ciśnienia z 

sygnalizacją świetlną i dźwiękową), - system mikrowentylacji, - pompa z bezstopniową regulacją 
ciśnienia o zasilaniu 230V 50Hz i poborze mocy 7-8W, wydajność <8 l/min, czas cyklu w trybie 

zmiennociśnieniowym 10-20 min, z zakresem ciśnienia 25-70 mm Hg, - maksymalne obciążenie ≤ 200 
kg. Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem, paroprzepuszczalnym, wykonanym z dzianiny, 

odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych 

30   

2. 

Materac 
przeciwodleż. 
przeznaczony 

do opieki 
długoterminowej 

Materac przeciwodleżynowy przeznaczony do opieki długoterminowej z systemem komór 
wewnętrznych (rury) o regulowanej twardości, o wymiarach 11 cm (+- 5 cm), 85 cm (+-10 cm) i 190 cm 

(+-10 cm): - zawór CPR, - system mikrowentylacji, - pompa o zasilaniu 220V/230V 50Hz/60Hz i 
poborze mocy 6-7W, wydajność <9 l/min, czas pełnego cyklu 9-12 min, z zakresem ciśnienia 40 – 100 
mm Hg, mechaniczny filtr powietrza, - maksymalne obciążenie ≤ 150 kg. Materac pokryty materiałem 
nieprzemakalnym, paro- przepuszczalnym (pokrowiec nylonowy / PU), materiał odporny na działanie 

wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych 

100   
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Część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl. (CPV 33192120-9) 

Łóżka szpitalne 

Lp. PARAMETR/ WARUNEK Parametry 
wymagane 

Parametry oferowane 

1. Wytwórca (Producent) Tak, podać  

2. Nazwa i typ Tak, podać  

3. 
Kraj pochodzenia 

(wyklucza się kraj: Chiny) 
Tak, podać  

4. Rok produkcji Tak, podać  

5. 

Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie  
o konstrukcji pantografowej  

podpierającej leże w minimum 6 punktach 
gwarantująca stabilność leża 

Tak, podać 
ilość punktów 

 

6. 
Sterowanie elektryczne  za pomocą  

pilota, wykonanego w całości z tworzywa 
sztucznego, co najmniej 8 – funkcyjnego,  

Tak, podać ile 
funkcji i jakie 
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z możliwością blokady za pomocą kluczyka,  

7. 
Pilot  wyposażony w diody LED informujące 

m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej  
i o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota 

Tak, podać  

8. 
Konstrukcja łóżka wykonana z profili  
stalowych lakierowanych proszkowo 

Tak  

9. 

Szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia 
narzędzi) wykonane z elementów metalowych  
z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa 

typu ABS (rozwiązanie dopuszczalne: tworzywo 
typu HPL), w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym, tożsamym z oferowanym 
kolorem szafki przyłóżkowej (według systemu 

oznaczenia barw RAL) 

Tak  

10. 
Wymiary zewnętrzne łóżka: 

- długość całkowita: 217 cm (+/- 3 cm) 
- szerokość całkowita: 97 cm (+/- 3 cm) 

Tak, podać  

11. 
Wymiary leża: 

- szerokość: 90 cm (+/- 1 cm) 
- długość:   200 cm (+/- 1 cm) 

Tak, podać  

12. 
Leże 4-segmentowe regulowane przy  

pomocy siłowników elektrycznych 
Tak   

13. 
Elektryczna regulacja wysokości leża w 

zakresie: 35 – 81 cm (+/- 2 cm) 
Tak, podać  

14. 
Regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, 

uda i podudzia za pomocą pilota  
Tak  
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15. 

Opuszczane barierki boczne  
na całej długości leża (rozwiązanie 

dopuszczalne: barierki boczne na ¾ długości 
leża, a na ¼ specjalistyczne protektory) 

Tak  

16. 
Zabezpieczenie barierek bocznych przed 

przypadkowym opuszczeniem 
Tak  

17. 
Kąt przechyłu Trendelenburga  

minimum 0 - 15 º 
Tak, podać  

18. 
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga  

minimum 0 - 18 º 
Tak, podać  

19. 
Kąt regulacji oparcia pleców  

w zakresie do 75º (±5º) 
Tak, podać  

20. 
Kąt regulacji oparcia uda  
w zakresie do 40º (±10º)  

Tak, podać  

21. 
Część podudzia regulowana za  

pomocą sześciostopniowego systemu 
zapadkowego 

Tak  

22. 
Funkcja autokonturu segmentów oparcia 

pleców i ud 
Tak  

23. 
Łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła 

o średnicy 12,5 cm (+/- 1 cm) z blokadą  
Tak, podać 

średnicę 
 

24.  Bezpieczne obciążenie robocze 200 - 250 kg Tak, podać  
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25. Gwarancja minimum 24 miesiące Tak, podać  

Wyposażenie łóżka szpitalnego 

I 
I. Wysięgnik/Uchwyt ręki  

o regulowanej długości 
         Tak  

II II. Materac gąbkowy: 

1. Wytwórca (Producent) Tak, podać  

2. Nazwa i typ Tak, podać  

3. 
Kraj pochodzenia 

(wyklucza się kraj: Chiny) 
Tak, podać  

4. Rok produkcji Tak, podać  

5. Długość 200 (±5 cm) Tak, podać  

6. Szerokość 90 (±10 cm)  Tak, podać  

7. Twardość gąbki > T25 Tak, podać  
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8. Grubość 8 – 10 cm Tak, podać  

9. 
Materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, 
paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na 

zamek błyskawiczny) 
Tak 

 
 

10. 
Materiał z pianki niepalnej odporny na działanie 

wody, środków odkażających i promieni 
ultrafioletowych 

Tak  

III III. Szafka przyłóżkowa: 

1. Wytwórca (Producent) Tak, podać  

2. Nazwa i typ Tak, podać  

3. 
Kraj pochodzenia 

(wyklucza się kraj: Chiny) 
Tak, podać  

4. Rok produkcji Tak, podać  

5. 

Szafka dwustronna z blatem bocznym  
z regulowaną wysokością (wymiar zakresu:  

70 – 80 cm x 105 – 120 cm) za pomocą 
sprężyny gazowej 

Tak, podać  

6. 
Blat boczny z możliwością  

regulacji kąta pochylenia z ogranicznikiem 
wykonanym z tworzywa 

Tak  
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7. 

Szafka złożona z górnej szuflady,  
dwóch przestrzeni otwartych (1 - między  
górną szufladą i wysuwanym kontenerem  

i 2 - pod wysuwanym kontenerem  
np. na buty) i wysuwanego kontenera  

Tak  

8. 
Szafka wyposażona w minimum cztery kółka,  

w tym dwa z hamulcem 
Tak, podać 

ilość 
 

9. 

Szafka wykonana z wysokiej  
jakości polietylenu (rozwiązanie dopuszczalne: 

tworzywo typu HPL lub stal lakierowana 
proszkowo), w kolorze  

uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym  
z oferowanym kolorem łóżka.  

Fronty szafki według systemu oznaczeniu barw 
RAL 

Tak  

10. Wysokość szafki 72 – 82 cm Tak, podać  

11. Szerokość szafki 39 – 49 cm Tak, podać  

12. Długość szafki 49 – 59 cm Tak, podać  

13. 
Wymiar regulowanego blatu bocznego 

55 – 65 cm x 35 – 45 cm 
Tak, podać  

 

 

.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

 
Część nr 25 – Wózki do transportu pacjenta (CPV 34911100-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Wózek do 
transportu 
pacjenta 

Wózek do przewozu pacjenta z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej,  
z oparciem pleców regulowanym ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego,  

cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu,  
barierki boczne składane obok ramy leża,  

wymiary: 210-220 cm (długość leża), 60-70 (szerokość leża bez barierek) - z barierkami 
szerokość max 80 cm, regulacja wysokości leża 40-85 cm.  

Kąt odchylenia wezgłowia zakres 0-30°.  
Maksymalne obciążenie do 200-250 kg,  

kolor tapicerki leża do wyboru 

3   

    RAZEM  

 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

 
Część nr 26 – Meble na wymiar (CPV 39100000-3) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Zestaw mebli  

nr 1 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących i wiszących po lewej i prawej stronie - 
wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone 

nakładkami z PCV, szafki na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze 
srebrnym z możliwością regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, 

matowymi w kolorze srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Lewa strona dół: 1) Szafka stojąca na leki (2 szt.): z cichym domykiem, w górnej 

oświetlenie ledowe, w środku 5 półek, w tym 4 przeszklone ze szkła hartowanego, a 1 z 
płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm z zamontowaną na stałe w przed niej części 
półki metalową kasetką na leki w kolorze grafitowym lub białym, zamykaną na kluczyk o 

wymiarach: 15-16 cm (wysokość), 24-26 cm (szerokość) i 25-27 cm (głębokość) (kasetka 
wyłącznie w szafach "prawych"). Szafa jednodrzwiowa (drzwi wykonane z MDF). Wymiary: 
200 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm (szerokość). Jedna szafa drzwi lewe, jedna 

szafa drzwi prawe,  
2) Komoda (1 szt.): zamykana na kluczyk, z trzema szufladami na prowadnicach 

kulkowych z cichym domykiem. Wymiary:  80  cm (wysokość), 60 cm (szerokość) i 50 cm 
(głębokość),  

3) Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak (1 szt.):  otwierana, drzwi wykonane z 
MDF, z cichym domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm 

(szerokość),  
4) Szafka stojąca pod umywalkę (1 szt.): otwierana, drzwi wykonane z MDF, z cichym 

domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm (szerokość),  

4   
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5) Blat okładczy: z wycięciem pod zlewozmywak, umywalkę, na komodę "60 cm" i lodówkę 
podblatową "ok. 60 cm", łatwozmywalny, odporny na środki chemiczne i dezynfekcyjne, 

kolor biały, wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 40 mm. Krawędzie 
zabezpieczone nakładkami z PCV, do blatu listwa przyblatowa.                                                                                                                                                                                                              

Lewa strona góra: 1) Szafka wisząca (4 szt.): zamykana na kluczyk, drzwiczki pełne 
wykonane z płyty MDF otwierane do góry z zawiasem gazowym, z jedną półką. Wymiary: 

40 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) i 45 cm (szerokość).                                                                                                                                                                                                                                                    
Prawa strona dół: 1) Blat dwustanowiskowy (1 szt.): z bokami z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, wymiary: 240 cm (szerokość), 50 cm (głębokość), po środku 
komoda (1 szt.) z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 

(wymiary:  80  cm (wysokość), 60 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), na nóżkach 
metalowych, prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 

wysokości 

2. 
Zestaw mebli  

nr 2 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących i wiszących po lewej i prawej stronie - 
wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone 

nakładkami z PCV, szafki na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze 
srebrnym z możliwością regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, 

matowymi w kolorze srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.                                                                                                                                                                                                                         
Prawa strona dół: 1) Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak (1 szt.): otwierana, 

drzwi wykonane z MDF, z cichym domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm 
(głębokość) i 60 cm (szerokość),  

2) Komoda (1 szt.): z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. 
Wymiary:  80  cm (wysokość), 60 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość),  

3) Szafka stojąca pod umywalkę (1 szt.): otwierana, drzwi wykonane z MDF, z cichym 
domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm (szerokość),  

4) Blat okładczy: z wycięciem pod zlewozmywak, umywalkę, na komodę "60 cm" i lodówkę 
podblatową "ok. 60 cm", łatwozmywalny, odporny na środki chemiczne i dezynfekcyjne, 

kolor biały, wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 40 mm, krawędzie 
zabezpieczone nakładkami z PCV, do blatu listwa przyblatowa.                                        

Prawa strona góra: 1) Szafka wisząca (4 szt.): drzwiczki pełne wykonane z płyty MDF 
otwierane do góry z zawiasem gazowym, z jedną półką. Wymiary: 40 cm (wysokość), 40 cm 

(głębokość) i 60 cm (szerokość).  

3   
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Lewa strona dół: 1) Szafa ubraniowa (1 szt.): dwudrzwiowa - po lewej stronie drążek z 
montowaną na stałe półką do obudowy szafy w górnej części, po prawej stronie min. 5 

półek, z podziałem symetrycznym, z drzwiami przesuwnymi, zamykana na kluczyk.  
Wymiary: 160 cm (szerokość), 50 cm (głębokość) i 200 cm (wysokość),  

2) Stolik (1 szt.): z blatem koloru białego, wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, wymiary: 120 cm 

(szerokość), 60 cm (głębokość) i 75 cm (wysokość), na nóżkach z litego drewna sosnowego 
lakierowanych bezbarwnie (wymiar: 4 cm x 4 cm)   

3. 
Zestaw mebli  

nr 3 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących - wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki na nóżkach 
metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 

wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym ), w 
kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym:                                                                                                                                                                                                                         

1) Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak (1 szt.): otwierana, drzwi wykonane z 
MDF, z cichym domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm 

(szerokość),  
2) Szafka stojąca (2 szt.): 1 szt. z drzwiczkami zamykanymi, z dwoma półkami, z cichym 

domykiem, 1 szt. z 1 szufladą na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, z 
drzwiczkami zamykanymi, z jedną półką - wymiary:  80  cm (wysokość), 60 cm (szerokość) i 

50 cm (głębokość),  
3) Szafka stojąca pod umywalkę (1 szt.): otwierana, drzwi wykonane z MDF, z cichym 

domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm (szerokość),  
4) Blat okładczy: z wycięciem pod zlewozmywak, umywalkę, na szafki stojące "60 cm" i 

lodówkę podblatową "ok. 60 cm", łatwozmywalny, odporny na środki chemiczne i 
dezynfekcyjne, kolor biały, wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 40 mm, 

krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, do blatu listwa przyblatowa,  
5) Szafa ubraniowa (1 szt.): dwudrzwiowa - po lewej stronie drążek z montowaną na stałe 

półką do obudowy szafy w górnej części, po prawej stronie min. 5 półek, z podziałem 
symetrycznym, z drzwiami przesuwnymi, zamykana na kluczyk.  Wymiary: 160 cm 

(szerokość), 50 cm (głębokość) i 200 cm (wysokość),  

1   
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6) Stolik (1 szt.): z blatem koloru białego, wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, wymiary: 120 cm 

(szerokość), 60 cm (głębokość) i 75 cm (wysokość), na nóżkach z litego drewna sosnowego 
lakierowanych bezbarwnie (wymiar: 4 cm x 4 cm)   

4. 
Zestaw mebli  

nr 4 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących - wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki na nóżkach 
metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 

wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym ),  
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym:                                                                                                                        

1) Biurko - lada w kształcie litery L (konfiguracja lewostronna) (1 szt.): wymiary: 140 
cm (długość frontowej części), 200 cm (długość bocznej lewej części), 50 cm (głębokość) i 
77 cm (wysokość). Z otwartą półką na komputer (szerokość 25-30 cm, głębokość 50 cm), z 
otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z 3 szufladami (zamykane 
na kluczyk) po lewej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem wchodzącymi 

pod ladę, front szafki z MDF,  
2) Komoda (2 szt.): zamykana na centralny kluczyk (do 3 szuflad), z trzema szufladami na 

prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. Wymiary: 77  cm (wysokość), 80 cm 
(szerokość) i 50 cm (głębokość), na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w 

kolorze srebrnym z możliwością regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym),  

3) Szafka stojąca (1 szt.): zamykana na kluczyk, dwudrzwiowa z cichym domykiem i 
dwoma półkami. Wymiary: 77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), na 

nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 
wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym) 

3   
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5. 
Zestaw mebli  

nr 5 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących - wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki na nóżkach 
metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 

wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym ),  
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym:                                                                                         

Prawa strona: 1) Szafa na dokumenty: zamykana na 2 zamki, 3-drzwiowa, z drzwiami 
przesuwnymi na prowadnicach aluminiowych, wymiary: 210 cm (szerokość), 210 cm 

(wysokość) i 50 cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, na nóżkach 
metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 

wysokości),  
2) Blat dwustanowiskowy (1 szt.): z bokami z płyty wiórowej laminowanej grubości 40 

mm, wymiary: 200 cm (szerokość), głębokość (50 cm); z jednym mobilnym kontenerkiem na 
kółkach blokowanych - wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 70 cm (wysokość), 

z 3 szufladami na prowadnicach rolkowych wchodząca pod ladę, front szafki z MDF.                                                                                                                      
Lewa strona: 1) Szafa (1 szt.): zamykana na 2 zamki, 3-drzwiowa, z drzwiami przesuwnymi 
na prowadnicach aluminiowych, wymiary: 210 cm (szerokość), 210 cm (wysokość) i 50 cm 

(głębokość), z półkami na wysokość segregatora po lewej stronie i po środku, po prawej 
stronie z montowaną na stałe półką do obudowy szafy w górnej części, na nóżkach 
metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 

wysokości),  
2) Komoda (2 szt.): zamykana na centralny kluczyk (do 3 szuflad), z trzema szufladami na 

prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. Wymiary:  77  cm (wysokość), 60 cm 
(szerokość) i 50 cm (głębokość), na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w 

kolorze srebrnym z możliwością regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym) 

3   
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6. 
Zestaw mebli  

nr 6 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Lada recepcyjna w kolorze białym (1 szt.): wymiary: 200 cm (długość frontowej 

części), 140 cm (długość bocznej lewej części), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość bez 
nadstawki), 120 cm (wysokość z nadstawką) z bokami pełnymi. Z otwartą półką na 

komputer (szerokość 25 cm, głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Front lady z konstrukcji szkieletowej pokrytej laminatem HPL o 

gr=0,8 mm ze stopki poziomującymi. Łączenie frontów lad w układy za pomocą połączenia 
śrubowego z pozycjonowaniem. Blat roboczy wykonany z wysokiej jakości płyty wiórowej o 

grubości 25 mm w klasie higieniczności E1 dwustronnie pokrytej melaminą, wykończony 
dopasowaną kolorystycznie wysokoudarową doklejką z tworzywa sztucznego gr = 2 mm, 
przykręcany do frontu i mocowany na wysokości 77 cm, nogą płytową o grubości 25 mm. 
Nadstawka mocowana do frontu za pomocą dystansów chromowanych D=60 mm, płyta o 

grubości - 12 mm pokryta laminatem HPL 0,8 mm, doklejka z tworzywa sztucznego o 
grubości 2mm,  

2) Komoda (1 szt.): z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. 
Wymiary:  77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z płyty 

wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki 
na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,  
3) Komoda (1 szt.): - zamykana na kluczyk, dwudrzwiowa z cichym domykiem i dwoma 

półkami. Wymiary: 77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z 
płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,  
4) Szafa na dokumenty (1 szt.): zamykana na 2 zamki, 3-drzwiowa, z drzwiami 

przesuwnymi na prowadnicach aluminiowych, wymiary: 120 cm (szerokość), 210 cm 
(wysokość) i 50 cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, na nóżkach 

metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji 
wysokości) 

1   
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7 
Zestaw mebli  

nr 7 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Stolik kawiarniany (4 szt.): na nóżkach drewnianych bukowych 5 cm x 5 cm, wymiary: 

90 cm (szerokość), 90 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość), wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 

uzgodnienia z Zamawiającym,  
2) Komoda (1 szt.): z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. 

Wymiary:  77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,  
3) Komoda (1 szt.): zamykana na kluczyk, dwudrzwiowa z cichym domykiem i dwoma 

półkami. Wymiary: 77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z 
płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 

4   

8 
Zestaw mebli  

nr 8 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Stolik kawiarniany (4 szt.): na nóżkach drewnianych bukowych 5 cm x 5 cm, wymiary: 

90 cm (szerokość), 90 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość), wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 

uzgodnienia z Zamawiającym,  
2) Komoda (1 szt.): z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. 

Wymiary:  77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,  
3) Szafa (1 szt.): zamykana na  zamek, 2-drzwiowa, z drzwiami przesuwnymi na 

prowadnicach aluminiowych, wymiary: 120 cm (szerokość), 200 cm (wysokość) i 50 cm 
(głębokość), z półkami na wysokość segregatora, na nóżkach metalowych (prostokątnych, 

3   
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matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji wysokości) 

9. 
Zestaw mebli  

nr 9 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Biuro narożne lewe lub prawe (1 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

2) Szafa ubraniowa (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z drzwiami przesuwnymi 
(x2), po prawej stronie drążek z montowaną na stałe półką do obudowy szafy w górnej 

części z podziałem na część "czystą" i "brudną", po lewej stronie min. 5 półek na wysokość 
segregatora, z podziałem symetrycznym, zamykana na 2 zamki odrębne. Wymiary: 120 cm 

(szerokość), 50 cm (głębokość) i 210 cm (wysokość),  
3) Szafka typu kominek (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z 2 przestrzeniami 

zamykanymi (wysokimi na 80 cm, drzwiczki jednoskrzydłowe, z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym), po 1 na górze i na dole, po środku przestrzeń wolna  wymiary: 40 cm 
(szerokość), 50 cm (głębokość) i 210 cm (wysokość),  

4) Stolik ( 1 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 
(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

3   
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Zamawiającym 

10. 
Zestaw mebli  

nr 10 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Biuro narożne lewe lub prawe (1 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

2) Stolik kawiarniany (4 szt.): na nóżkach drewnianych bukowych 5 cm x 5 cm, wymiary: 
90 cm (szerokość), 90 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość), wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

3) Komoda (1 szt.): z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. 
Wymiary:  77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z płyty 

wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki 
na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 

5   

11. 
Zestaw mebli  

nr 11 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Biuro narożne lewe lub prawe (1 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

5   



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

        
                                                                                                                                                                  ISO 9001:2008  
  

 

2) Szafa ubraniowa (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z drzwiami przesuwnymi 
(x2), po prawej stronie drążek z montowaną na stałe półką do obudowy szafy w górnej 

części z podziałem na część "czystą" i "brudną", po lewej stronie min. 5 półek na wysokość 
segregatora, z podziałem symetrycznym, zamykana na 2 zamki odrębne. Wymiary: 120 cm 

(szerokość), 50 cm (głębokosć) i 210 cm (wysokość),  
3) Szafka typu kominek (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z 2 przestrzeniami 

zamykanymi (wysokimi na 80 cm, drzwiczki jednoskrzydłowe, z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym), po 1 na górze i na dole, po środku przestrzeń wolna  wymiary: 40 cm 
(szerokość), 50 cm (głębokość) i 210 cm (wysokość),  

4) Stolik ( 1 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 
(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym 

12 
Zestaw mebli  

nr 12 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Biuro narożne lewe lub prawe (1 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

2) Szafa ubraniowa (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z drzwiami przesuwnymi 
(x2), po prawej stronie drążek z montowaną na stałe półką do obudowy szafy w górnej 

części z podziałem na część "czystą" i "brudną", po lewej stronie min. 5 półek na wysokość 
segregatora, z podziałem symetrycznym, zamykana na 2 zamki odrębne. Wymiary: 120 cm 

(szerokość), 50 cm (głębokość) i 210 cm (wysokość),  
3) Szafka typu kominek (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z 2 przestrzeniami 

zamykanymi (wysokimi na 80 cm, drzwiczki jednoskrzydłowe, z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym), po 1 na górze i na dole, po środku przestrzeń wolna  wymiary: 40 cm 

4   
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(szerokość), 50 cm (głębokość) i 210 cm (wysokość),  
4) Stolik ( 1 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 

(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym,  
5) Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak (1 szt.): otwierana, drzwi wykonane z 

MDF, z cichym domykiem. Wymiary: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm 
(szerokość), wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie 
zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki na nóżkach metalowych (prostokątnych, 

matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym ), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 

13. 
Zestaw mebli nr 

13 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Szafa ubraniowa (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z drzwiami przesuwnymi 

(x2), po prawej stronie drążek z montowaną na stałe półką do obudowy szafy w górnej 
części z podziałem na część "czystą" i "brudną", po lewej stronie min. 5 półek na wysokość 
segregatora, z podziałem symetrycznym, zamykana na 2 zamki odrębne. Wymiary: 120 cm 

(szerokość), 50 cm (głębokosć) i 210 cm (wysokość),  
2) Szafka typu kominek (1 szt.): na cokole 10 cm w kolorze laminatu, z 2 przestrzeniami 

zamykanymi (wysokimi na 80 cm, drzwiczki jednoskrzydłowe, z uchwytami metalowymi 
(prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym), po 1 na górze i na dole, po środku przestrzeń wolna  wymiary: 40 cm 
(szerokość), 50 cm (głębokość) i 210 cm (wysokość),  

3) Komoda (1 szt.):  zamykana na kluczyk, dwudrzwiowa z cichym domykiem i dwoma 
półkami. Wymiary: 77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokośc), wykonana z 
płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,  
4) Stolik ( 1 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 

(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym 

1   
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14. 
Zestaw mebli nr 

14 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Biuro narożne lewe lub prawe (1 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

2) Stolik (1 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 
(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym,  
3) Komoda (1 szt.): zamykana na kluczyk, dwudrzwiowa z cichym domykiem i dwoma 

półkami. Wymiary: 77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z 
płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,  
4) Komoda (1 szt.): z trzema szufladami na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. 

Wymiary:  77  cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość), wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, szafki 

na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością 
regulacji wysokości), z uchwytami metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze 

srebrnym), w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 

2   

15. 
Zestaw mebli  

nr 15 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących:  
1) Biuro narożne lewe lub prawe (1 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

5   
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laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym,  

2) Stolik (1 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 
(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym 

16. Pozostałe meble 

1) Stolik (12 szt.): na 4 nogach (4 cm x 4 cm) z półką po środku, wymiary: 50 cm 
(wysokość), 70 cm (szerokość) i 40 cm (długość), wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym,  
2) Biuro narożne lewe lub prawe (2 szt.): z 3 szufladami (40 cm szerokość; zamykane na 

kluczyk) po lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem 
wchodzącymi pod ladę, front szafki z MDF, z otwartą półką na komputer (szerokość 25 cm, 
głębokość 50 cm), z otworem na kable w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, front 

biurka zabudowany na całej szerokości, wymiary: 130 cm (szerokość frontu), 150 cm 
(szerokość boku), 50 cm (głębokość) i 77 cm (wysokość), wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym 

1   

17. 
Szafa ubraniowa 

do pokojów 
łóżkowych 

Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone 
nakładkami z PCV. Dwudrzwiowa - po lewej stronie drążek z montowaną na stałe półką do 
obudowy szafy w górnej części, po prawej stronie min. 5 półek, z podziałem symetrycznym, 
z drzwiami nieprzesuwnymi, z zamkiem uniwersalnym otwierającym wszystkie drzwi szaf (1 

zamek do obu drzwiczek).   
Wymiary: 120 cm (szerokość), 50 cm (głębokosć) i 200 cm (wysokość). Szafa na nóżkach 

metalowych z możliwocią regulacji wysokości. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

130   

    RAZEM  
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/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

        
                                                                                                                                                                  ISO 9001:2008  
  

 

 
 
.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

 
Część nr 27 – Aparaty EKG (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Aparat EKG wraz 

z zestawem 

W skład zestawu wchodzi 12 kanałowy elektrokardiograf, wózek medyczny i drukarka 
laserowa. Możliwość pracy w trybie Auto lub Manual, kolorowy ekran dotykowy 7", czułość: 

2,5/5/10/20 mm/mV, prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s, regulowana długość zapisu 
badania automatycznego (od 6 do 15 sekund), wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG 

na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6, 
możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie.  

Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG.  
Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi, panel dotykowy, baza 

pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 badań).  
Wymiary: 25,8 cm (długość), 19,9 cm (szerokość) i 5 cm (wysokość), waga: <1,3 kg. Przez 

wyposażenie aparatu należy rozumieć: kabel EKG KEKG 30, elektrody przyssawkowe EPP, 
elektrody kończynowe klipsowe EKK, żel EKG 250g, papier EKG RA4  1 rolka, kabel 

ethernetowy, kabel zasilający 

3   

    RAZEM  

 
 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

 
Część nr 28 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej (CPV 39141000-2; 14622000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Szafa przelotowa 

z drzwiami 
suwanymi 

Szafa przelotowa wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiami przesuwnymi – 
otwierana z dwóch stron (przód i tył) – wykonana ze stali nierdzewnej - satyna. Szafa 

wyposażona w 4 półki (możliwość zmiany wysokości). Wymiary: 104 cm (szerokość), 120 
cm (głębokość),  200 cm (wysokość) 

1   

2. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x2) 
na szerokości 92 cm, z 1-2 półkami. Wymiary: 152 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 

cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
1   

3. 

Basen 
jednokomorowy 

do mycia z 
szafką z 
drzwiami 

przesuwnymi 

Basen jednokomorowy wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, basen spawany. Jedna 
komora wewnętrzna o wymiarze: szerokość 50 cm, długość 80 cm, głębokość 40 cm. Po 
lewej stronie ociekacz o długości 60 cm z półką umieszczoną po środku. Drzwiczki pod 

komorami przesuwne. Wymiary całkowite: 140 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm 
(wysokość). Basen stojący na nóżkach o regulowanej wysokości 

1   

4. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x2) 

na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 84 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm 
(wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 

1   
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5, 
Szafka pod 
piekarnik 

Szafka pod piekarnik wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z otworem na górze pod 
płytę indukcyjną. Wymiary: 50 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). 

Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
1   

6. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x2) 
na szerokości 58 cm, z 1-2 półkami. Wymiary: 118 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 

cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
1   

7. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, 
z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka 

stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
11   

8. 
Stół 

zlewozmywak. 
jednokomorowy 

Stół zlewozmywakowy - wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, o łącznej szerokości 130 
cm i głębokości 60 cm. Po lewej zlewozmywak o wymiarach (cm) 40 x 40 x 25. Drzwiczki 
stołu przesuwne na szerokości 80 cm. Na szerokości 50 cm po prawej stronie stołu pod 

ociekaczem drzwiczki z półką. Stół stojący na nóżkach o regulowanej wysokości 

3   

9. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, 
z 1-2 półkami. Wymiary: 44 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka 

stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
1   

10. Szafka wisząca 
Szafka wisząca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami 

jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 60 cm 
(wysokość) 

11   
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11. 
Szafa przelotowa 

z drzwiami 
suwanymi 

Szafa przelotowa wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiami przesuwnymi – 
otwierana z dwóch stron (przód i tył) – wykonana ze stali nierdzewnej - satyna. Szafa 

wyposażona w 4-5 półek (możliwość zmiany wysokości). Wymiary: 104 cm (szerokość), 120 
cm (głębokość),  200 cm (wysokość) 

3   

12. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x1) 

na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm 
(wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 

3   

13. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x2) 

na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 92 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm 
(wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 

3   

14. 

Basen 
jednokomorowy 

do mycia z 
szafką z 
drzwiami 

przesuwnymi 

Basen jednokomorowy wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, basen spawany. Jedna 
komora wewnętrzna o wymiarze: szerokość 50 cm, długość 80 cm, głębokość 40 cm. Po 
lewej stronie ociekacz o długości 60 cm z półką umieszczoną po środku. Drzwiczki pod 

komorami przesuwne. Wymiary całkowite: 140 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm 
(wysokość). Basen stojący na nóżkach o regulowanej wysokości 

3   

15. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x2) 
na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 104 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 

cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
3   
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16. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z 4 szufladami, z otworem na 
górze pod płytę indukcyjną. Wymiary: 60 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm 

(wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
5   

17. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwnymi (x2) 
na szerokości 76 cm, z 1-2 półkami. Wymiary: 136 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 

cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
3   

18. Szafka stojąca 
Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, 
z 1-2 półkami. Wymiary: 44 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka 

stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości 
3   

19. 
Stół 

zlewozmywak. 
jednokomorowy 

Stół zlewozmywakowy - wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, o łącznej szerokości 130 
cm i głębokości 60 cm. Po lewej zlewozmywak o wymiarach (cm) 40 x 40 x 25. Drzwiczki 
stołu przesuwne na szerokości 80 cm. Na szerokości 50 cm po prawej stronie stołu pod 

ociekaczem drzwiczki z półką. Stół stojący na nóżkach o regulowanej wysokości 

3   

20. Szafka wisząca 
Szafka wisząca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami 

jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami.  
Wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 60 cm (wysokość) 

6   

21. 
Wózek do 

przewożenia 
potraw 

Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - satyna, umożliwia swobodnie 
przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech 

kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem) z piastą aluminiową i nalewanym bieżnikiem 
poliuretanowym. Wyposażony w dwie nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 

mm) na dwóch półkach. Uchwyt z dwóch stron. Obciążenie ≥ 50 kg. Wymiary: 89 cm 
(wysokość), 70 cm (szerokość) i 128 cm (długość) 

3   
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22. 
Wózek do 

przewożenia 
potraw 

Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - satyna, umożliwia swobodnie 
przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech 

kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem) z piastą aluminiową i nalewanym bieżnikiem 
poliuretanowym. Wyposażony w dwie nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 

mm) na dwóch półkach. Uchwyt z dwóch stron. Obciążenie ≥ 50 kg. Wymiary: 90 cm 
(wysokość), 60 cm (szerokość) i 90 cm (długość) 

3   

    RAZEM  

 
 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 29 – Artykuły łazienkowe: wieszaki, lustra, kosze na odpady (CPV 44410000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Kosz na odpady 
Kosz na odpady pedałowy, o pojemności pomiędzy 27-30 litrów, z pokrywą,  

wykonany z tworzywa sztucznego, w jasnej kolorystyce,  
wymiary całkowite: 36 x 36 x 41 cm (+/- 10 cm) 

300   

2. 
Wieszak na 

ręczniki 

Wieszak na ręczniki podwójny, ze stali szlachetnej,  
wymiar części montowanej do ściany: Ø 3-5 cm.  

Wymiar podłużnej części, na której będą wisiały ręczniki: 4-6 cm (wysokość).  
Montowany do ściany (z kompletem do  montażu) 

200   

3. Lustro 
Lustro pionowe o wymiarach: 55-60 cm (szerokość), 65-70 cm (wysokość),  

bez półki dolnej, zawieszane (z kompletem do mocowania na ścianie).  
Grubość szkła 3-5 cm, oświetlenie nie wymagane, szlifowane krawędzie lustra 

110   
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Część nr 30 – Rowery stacjonarne (CPV 37441300-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Rower 

magnetyczny 

Rower magnetyczny poziomy 
- koło zamachowe o wadze 7 – 9 kg, 

- dla użytkownika o maksymalnej wadze 120-130 kg, 
- pozioma regulacja siedziska, 

- 16-stopniowa regulacja oporu, 
- wymiary: 165-175 cm (długość), 58-68 cm (szerokość),  

111-121 cm (wysokość), 
- dotykowe sensory pulsu, 

- pedały paskowe, 
- wyświetlacz z komputerem treningowym  

(wymagane funkcje: m.in. czas, dystans, prędkość, puls, RPM) 

6   
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Część nr 31 – Wózki do sprzątania (CPV 39132500-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Wózek do 
sprzątania 

 
Wózek serwisowy z możliwością preparowania mopów.  

Wymiary wózka: 80-85 cm (szerokość), 52-57 cm (głębokość), 106-115 cm (wysokość).  
 

Wózek wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen PP wzbogacony włóknem 
szklanym) i aluminium. 

                                                                                                                                                         
Podstawowe elementy wózka:  

1) podstawa wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen PP wzbogacony włóknem 
szklanym) z czterema kółkami o średnicy 9,5-10,5 cm (wszystkie skrętne, ułożyskowane 

oraz powleczone gumą),  
2) elementy zabezpieczające narożniki wózka przed uszkodzeniem,  
3) dwa maszty z aluminium z możliwością regulacji położenia kuwet,  

4) dwie kuwety o pojemności 15 L, wymiary: 32-37 cm (szerokość), 48-53 cm (głębokość)  
i 15-20 cm (wysokość) - obie mocowane na masztach wózka z możliwością 

bezpiecznego wysuwania i dwie kuwetę o pojemności 5 L, wymiary: 32-37 cm (szerokość), 
48-53 cm (głębokość) i 5-9 cm (wysokość) - jedna z nich mocowana wtykowo na górze 

wózka z możliwością ustawienia do czterech wiaderek o pojemności 6 L,  
5) dwa wiaderka z podziałką o pojemności 6 L do serwisowania powierzchni górnych  

w kolorach niebieski, czerwony,  
6) jedno wiaderko o pojemności 6 L czerwone zawieszane na ramię wózka,  

15   
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7) Jedna pokrywa z uszczelką do hermetycznego zamykania pojemników (kolorystyczne 
oznaczenie strefy pracy) jednej pokrywy w kolorze czerwonym bez uszczelki  

z przeznaczeniem do magazynowania brudnych mopów,  
8) uchwyt na dwa worki z pokrywą w kolorze czerwonym,  

9) statyw na pojemnik do rękawiczek jednorazowych,  
10) uchwyt na kij.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Wózek musi mieć możliwość modyfikacji - rozbudowa lub zmiana przeznaczenia, położenie 

kuwet, możliwość wymiany każdego elementu wózka w celu jego serwisowania 
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Część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II (CPV 33192120-9) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Łóżko szpitalne 

 
Łóżko w obudowie drewnianej (kolor: odcień jasnego klonu, do uzgodnienia  

z Zamawiającym), czterosegmentowe, wyposażone w opuszczane podwójne poręcze 
boczne (system opuszczania poręczy z aluminium) na całej długości łóżka, spełniające 

wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010/AC:2011. 
Szczyty łóżka obudowana płytą meblową o grubości 18 mm i podwójną płytą HDF  

o grubości 3,2 mm każda.  
Zewnętrzne siłowniki łóżka zabudowane płytą HDF, odporną na uszkodzenia – skrzynka 

kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciesz o IPX4. Konstrukcja łóżka 
wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne. 
Łóżko wyposażone w cztery podwójne koła  

antystatyczne, każde z blokadą indywidualną jazdy i obrotu o średnicy 100 mm.  
Sterowanie elektryczne przy pomocy 10 funkcyjnego pilota o podwyższonej odporności na 

ciecz o IPX6, wyposażonego w blokadę wszystkich funkcji za pomocą kluczyka 
magnetycznego.  

Możliwość ustawienia leża w pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburg (0 - 12°). 
Możliwość regulacji oparcia pleców (0-70°) oraz części uda i podudzia (0-40°).  

Część podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.  
Łóżko wyposażone w funkcję autokontur. Leże czterosegmentowe łóżka wypełnione 

płaskownikami o szerokości 40mm. 

66   
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Wymiary: 
Długość całkowita: 2200 mm (+- 10 mm) 

Szerokość całkowita: 1050 mm (+-10 mm) 
Długość leża dla pacjenta: 2000 mm (+- 5 mm) 
Szerokość leża dla pacjenta: 900 mm (+- 5 mm) 

Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 390-810 mm 
Maksymalne obciążenie łóżka 200-215 kg 

Dodatkowe wyposażenie: 
- Wysięgnik wraz z trójkątem 

- Wskaźnik diodowy informujący o podłączeniu łóżka do sieci. 
- Wskaźnik diodowy informujący o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji łóżka. 

- Materac podkładowy o wymiarach 900 mm x 2000 mm (+-10 mm), grubość <12 cm, o 
twardości gąbki >T25, pokryty materiałem nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym 

(pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny). Materiał z pianki niepalnej odporny na 
działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych 

    RAZEM  
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Część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II (CPV 39143112-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Materac 

przeciwodleż. 

Materac przeciwodleżynowy przeznaczony do opieki długoterminowej z systemem komór 
wewnętrznych, o wymiarach 900 mm x 2000 mm (+-100 mm):  

- wybór trybu statycznego,  
- funkcja maksymalnego wypełnienia,  

- czujnik ciśnienia,  
- zawory reanimacyjne CPR,  

- system dotleniania AIR, 
- pompa z wyciszonym systemem zasysania powietrza o zasilaniu 230V/50Hz i poborze 

mocy 12W, wydajność <10 l/min, czas pełnego cyklu <15 min, wyposażona w sygnalizację 
spadku ciśnienia, lampkę kontrolną ciśnienia, pokrętło regulacji ciśnienia, mechaniczny filtr 

powietrza 
 

Materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, paro- przepuszczalnym (pokrowiec 
nylonowy), materiał odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni 

ultrafioletowych 

15   
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Część nr 34 – Balkoniki i wózki inwalidzkie (CPV 33193000-9) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Balkonik 

Balkonik z wysoką podpórką  
(zakres regulacji 1000-1300 mm),  

- rama stalowa 
- maksymalne obciążenie < 135 kg, 

- o wymiarach: 770-870 mm (długość), 675-750 mm (szerokość) x 1310-1410 mm 
(wysokość), 

- cztery koła z hamulcami 

15   

2. Wózek inwalidzki 

Konstrukcja krzyżakowa, składana, pokryta chromem, 
- posiada koła pełne bezdętkowe, 

- demontowane podnóżki i odchylane boki, 
- tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią. 

- posiadający podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy. 
- szerokość siedziska min. 450 mm, udźwig ≥ 120 kg. 

10   
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