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Załącznik nr 2 do SIWZ 
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OPIS ASORTYMENTU 

 
Część nr 1 – Łóżka szpitalne (CPV: 33192120-9) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto  
Producent, 
model/typ 

1. 
Łóżka 

szpitalne 

Sterowane elektrycznie (za pomocą pilota wykonanego w całości z 
tworzywa sztucznego co najmniej 8-funkcyjnego z możliwością 
blokady za pomocą kluczyka; pilot wyposażony w diody LED 
informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o 

zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota); konstrukcja umożliwiająca 
złożenie łóżka na stelażu transportowym; konstrukcja pantografowa 

(konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo); 
podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność 

leża; szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) 
wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości 
tworzywa typu ABS w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; wymiary 

zewn. łóżka: długość całkowita 2170 mm (+/- 30 mm), szerokość 
całkowita 970 mm (+/- 30 mm); wymiary leża: szerokość 900 mm (+/- 
10 mm), długość 2000 mm (+/- 10 mm); leże segmentowe regulowane 

przy pomocy siłowników elektrycznych; elektryczna regulacja 
wysokości leża w zakresie: 350 - 810 mm (+/- 20 mm); regulacja 

wysokości leża góra - dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota; 
opuszczane barierki boczne na całej długości leża (rozwiązanie 

dopuszczalne: barierki boczne na 3/4 długości leża, a na 1/4 
specjalistyczne protektory); zabezpieczenie barierek bocznych przed 
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przypadkowym opuszczeniem; kąt przechyłu Trendelenburga 
minimum 0 - 15 º; kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18 
º; kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75º (±5º); kąt regulacji 

oparcia uda w zakresie do 40º (±10º); część podudzia regulowana za 
pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego; funkcja 

autokonturu segmentów oparcia pleców i ud; łóżko wyposażone w 
cztery antystatyczne koła o średnicy 125 mm (+/- 10 mm) z blokadą; 

gwarancja minimum 24 miesiące; wyposażenie łóżka: 
wysięgnik/uchwyt ręki o regulowanej długości oraz materac gąbkowy 
(długość 200 (±5 cm), szerokość 90 (±10 cm), twardość gąbki > T25, 

grubość 8 - 10 cm, materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, 
paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny), 

materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków 
odkażających i promieni ultrafioletowych) 
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Część nr 2 – Balkoniki (CPV: 33193000-9) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto  

Producent, 
model/typ 

1. 

Balkoniki 
wysokie ze 
stabilizacją 

przedramion 

Wykonane 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 
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Część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny (CPV: 33192200-4) 

Lp. 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto  

Producent, 
model/typ 

1. 

Stół 
rehabilita-

cyjny 
elektryczny 

Stół rehabilitacyjny 2-częściowy na konstrukcji metalowej  
- z elektryczną regulacją wysokości 45-110 cm, 

- o wymiarach: 195-205 cm (długość), 70-80 cm (szerokość), 
- system jezdny z 4 kółkami, 

- w komplecie z regulowanym zagłówkiem z wycięciem na twarz (z zatyczką), 
- kolor konstrukcji i tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, 

- zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz, 
- maksymalny udźwig do 150-170 kg 
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