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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

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

OPIS ASORTYMENTU 
 

Część nr 1 – Wózki inwalidzkie (CPV: 33193120-6) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

Producent, 
model/typ 

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 

8    

    RAZEM   
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Część nr 2 – Wanny prysznicowe (CPV: 44411200-6) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

Producent, 
model/typ 

1. 
Wózek/wanna 
prysznicowa 

Wózek/wanna ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo.  
Wymiary wanny: 190–200 cm (długość); 60–70 cm (szerokość).  

Funkcja pochylenia wanny.  
Uchylne boki.  

Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 55-65 cm – 80-95 cm.  
Wąż spustowy odprowadzający wodę.  

Maksymalne obciążenie nie większe niż 150 kg.  
Kółka jezdne (4) z hamulcem 

5    

    RAZEM   
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Część nr 3 – Wózki zabiegowe (CPV: 33190000-8) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

Producent, 
model/typ 

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 4 – Wózki do transportu pacjenta (CPV 34911100-7) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

Producent, 
model/typ 

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   
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Część nr 5 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej (CPV 39141000-2; 14622000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 
brutto 

Producent, 
model/typ 

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 
zlewozmywako-

wy 
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    

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    
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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    

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    
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19. 

Stół 
zlewozmywako-

wy 
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    

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   
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