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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 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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: 82,5-87,5 cm (wysokość) x 52,5-57,5 cm 
(szerokość) x 55,5-60,5 cm (głębokość). Kolor Inox 

6    

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: 82,5-87,5 cm (wysokość) x 52,5-57,5 cm 

(szerokość) x 52-55 cm (głębokość). Kolor biały 

3    
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Chłodziarka 

Chłodziarko-zamrażarka o szerokości 59,5 cm, pojemności 
całkowitej netto 263 L, w klasie energetycznej min. A+.  

Wymiary: 185-190 cm (wysokość), 58-60 cm (szerokość) 
i65,5 cm (głębokość).   

Powłoka antybakteryjna. Czynnik chłodzący: R600a.  
Ilość agregatów ≥ 1. Obustronny montaż drzwi: Tak. 

Zamrażalnik na dole. 
Poziom hałasu [dB] ≤ 37 Oświetlenie wnętrza. Kolor Inox 

3    

2. 
Kuchenka 

mikrofalowa 

Wymiary: 25-30 cm (wysokość), 45-50 cm (szerokość) i  40-
45 cm (głębokość)  

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 

15    

4. 
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    
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5. 
Kuchenka 

elektryczna 

Kuchenka elektryczna wolnostojąca, z piekarnikiem, z płyta 
indukcyja, 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 funcji piekarnika 

3    

6. Chlebak 
Chlebak wykonany ze stali. Wymiary: 41-45 cm (szerokość), 

24-28 cm (głębokość) i 17-19 cm (wysokość). Kolor inox 
3    

7. Okap przyścienny 

Okap kominowy, sterowanie dotykowe, materiał z korpusu 
obudowy: lakierowana, szkło, w kolorze czarnym bądź 

srebrnym. Materiał komina: stal nierdzewna. Napięcie (V): 
220-240 V, częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz. Poziom hałasu 

przy max. wydajności  
≤75 dB. Maksymalna wydajność w trybie wyciągu:  

≤600 m3/h. Z możliwością przepływu powietrza w trybie 
zamkniętym. Średnica wylotu powietrza: 12-15 cm, 

wyposażony w przeciwzwrotne zabezpieczenie obiegu 
powietrza. Materiał filtra przeciwtłuszczowego  wykonany z 

aluminium, z min. dwoma punktami swietlnymi LED lub listwą 
LED, z dwoma filtrami odtłuszczającymi, o całowitej 

szerokości 55-60 cm. Efektywnośc elektryczna w klasie min 
A+ 

3    
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8. Blender ręczny 

Blender ręczny, przewodowy, o wymiarach: 37,5 x 6 x 6 cm 
(+/- 2 cm), waga całkowita: 900-1000 g, rodzaj noża: 
wykonany ze stali nierdzewnej, końcówka odkręcana. 

W skład wyposazenia wchodz: transparentny pojemnik z 
miarką i przykrywą oraz dodatkowa stopka miksująca - do 

przygotowania indywidualnych porcji. Moc silnika 400-500 W, 
tryb pracy pulsacyjny, możliwość mycia wszytskich części w 

zmywarce 

5    

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

Część nr 2 – Wózki inwalidzkie i balkoniki (CPV 33193000-9) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Wózek inwalidzki 

specjalny – 
pielęgnacyjny 

Wózek inwalidzki dla osób z mobilnymi problemami, 
stabilizujący głowę i plecy z fotelem umiejscowionym na 

podwoziu z dwoma parami kół pełnych (skrętne mniejsze z 
przodu i większe z tyłu), z możliwością jednoczesnej regulacji 
kąta nachylenia oparcia i siedziska (w zakresie 0-40 stopni) 

za pomocą siłowników hydraulicznych, o konstrukcji 
tapicerowanej. Posiada pasy bezpieczeństwa 

czteropunktowe, zagłówek, hamulec bębnowy, centralny, 
podpórki pod stopy i łydki, uchwyt do pchania. Szerokość 

siedziska 47-49 cm, głębokość siedziska 46-50 cm, całkowita 
wysokość 110-130 cm, całkowita szerokość 60-75 cm, o 

dopuszczalnym obciążeniu 110-130 kg 

10    

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 44-46 cm, udźwig ≥ 120 kg 

40    
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3. 
Balkonik wysoki 
ze stabilizacją 
przedramion 

Wykonane ze stali stopowej, posiada miękkie podłokietniki  
z możliwością płynnej regulacji wysokości: 
- wysokość podpór ramion: 100 - 125 cm,  

- całkowita długość 77-87 cm,  
- całkowita szerokość 67 cm - 75 cm,  
- maksymalne obciążenie ≥ 130 kg,  

- wyposażony w cztery koła 

10    

4. Chodzik 

Chodzik czterokołowy wykonany z aluminium, 
- maksymalne obciążenie < 130 kg, 

- z zakresem regulacji wysokości (82-92 cm – 95-105 cm), 
- o maksymalnej szerokości: 61-71 cm, 

- wyposażony w cztery koła, amortyzatory i hamulce, 
- składany 

5    

    RAZEM  X 

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



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

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

Część nr 3 – Szafki BHP (CPV 39141300-5) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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: 179-181 cm 

(wysokość), 39-41 cm (szerokość) i 45-50 cm (głębokość) 

150    

    RAZEM  X 

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

Część nr 4 – Sprzęt rehabilitacyjny (CPV 33150000-6; 42416000-5) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 90 cm 

4    

2. 
Mata 

gimnastyczna 

Mata gimnastyczna elastyczna: 
- antybakteryjna powłoka, - wykonanie z materiału odpornego 
na działanie wody i wilgoci, - wymiary: 185-195 cm (długość), 

55-65 cm (szerokość), 1-3 cm (grubość) 

4    

3. 
Materac 

rehabilitacyjny 
składany 

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

o grubości 5 cm, - w pokrowcu z pianką o sztywności T40, 
- z możliwością składania 

4    

4. 
Piłka 

gimnastyczna 
Piłka gimnastyczna z tworzywa ABS, z pompką w zestawie,  

o średnicy 55 cm 
2    

5. 
Piłka 

gimnastyczna 
Piłka gimnastyczna z tworzywa ABS, z pompką w zestawie,  

o średnicy 65 cm 
2    

6. 
Piłka 

gimnastyczna 
Piłka gimnastyczna z tworzywa ABS, z pompką w zestawie,  

o średnicy 75 cm 
2    
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7. 
Piłka 

rehabilitacyjna 
masująca  

Piłka rehabilitacyjna, masująca, z wypustkami,  
przeznaczona jest do terapii mającej na celu poprawę 

kondycji i koordynacji ruchowej, z tworzywa PVC, o średnicy 
19-22 cm 

2    

8. 
Piłeczka 

rehabilitacyjna  
z kolcami 

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami do w ćwiczeń mięśni dłoni  
i przedramienia, z tworzywa PVC, o średnicy 5 cm 

2    

9. 
Piłeczka 

rehabilitacyjna  
z kolcami 

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami do w ćwiczeń mięśni dłoni  
i przedramienia, z tworzywa PVC, o średnicy 6 cm 

2    

10. 
Piłeczka 

rehabilitacyjna  
z kolcami 

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami do w ćwiczeń mięśni dłoni  
i przedramienia, z tworzywa PVC, o średnicy 7 cm 

2    

11. 
Piłeczka 

rehabilitacyjna  
z kolcami 

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami do w ćwiczeń mięśni dłoni  
i przedramienia, z tworzywa PVC, o średnicy 8 cm 

2    

12. 
Piłeczka 

rehabilitacyjna  
z kolcami 

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami do w ćwiczeń mięśni dłoni  
i przedramienia, z tworzywa PVC, o średnicy 9 cm 

2    

13. 
Piłeczka 

rehabilitacyjna  
z kolcami 

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami do w ćwiczeń mięśni dłoni  
i przedramienia, z tworzywa PVC, o średnicy 10 cm 

2    

14. Drewniany kij 
Drewniany kij do gimnastyki korekcyjnej i ćwiczeń 

ogólnorozwojowych, o długości 115-125 cm, o średnicy 2-3 
cm 

2    
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15. 
Taśma 

rehabilitacyjna 

Taśma rehabilitacyjna wykonana z lateksu o długości 2,5 
metra w kolorach: żółta, czerwona, zielona i niebieska (po 3 

szt. każdego koloru) 
12    

16. 
Dysk 

sensomotoryczny 
Dysk sensomotoryczny z gumowymi wypustkami, z pompką 
w zestawie, o średnicy 35 cm (+/- 1 cm), dwa kolory po 5 szt. 

10    

17. 

Kula łokciowa (2 
szt. w kpl.) z 

uchylną podpórką 
łokciową 

Przeznaczona dla osób z niepełnosprawnymi kończynami 
dolnymi, - posiadająca podwójną, bezstopniową regulację 

wysokości (od podłoża do uchwytu ręki) oraz uchylną 
podpórkę łokciową, - dopasowana do wzrostu użytkownika w 
przedziale 155-185 cm oraz wadze nieprzekraczającej 120 

kg 

5    

18. 

Kula łokciowa (2 
szt. w kpl.) bez 

uchylnej podpórki 
łokciowej 

Przeznaczona dla osób z niepełnosprawnymi kończynami 
dolnymi, - posiadająca stopniową regulację wysokości (klips), 

nieposiadająca uchylnej podpórki łokciowej, - dopasowane 
do wzrostu użytkownika w przedziale 155-205 cm oraz 

wadze nieprzekraczającej 130 kg 

5    

19. 
Laska 

rehabilitacyjna 

Dla osób z obniżoną koordynacją ruchową. Wykonana w 
całości z lekkiego aluminium, z uchwytem w kształcie litery 

"T" z wytrzymałego tworzywa, z regulacją wysokości (w 
zakresie 70-95 cm) 

10    
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20. 
UGUL  

z wyposażeniem 

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 

przedramion 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    

21. Stół pod UGUL 

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 

3    
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22. 
Tablica/stół do 

ćwiczeń 
manualnych (ręki) 

ablica/stół do ćwiczeń manualnych z oporem dedykowana do 
rehabilitacji dłoni/nadgarstka/przedramienia. Regulowana 
wysokość w zakresie 40-88 cm. Na wyposażenie trwale 
przymocowane do blatu (wymiar: 70-75 cm x 50-55 cm) 

składają się: wałek drewniany, klapka dłoni, uchwyt, spirala 
pionowa, koło drewniane, korytko drewniane, 5 obciążników 

o łącznej wadze 1-2 kg połączonych z ww. elementami 
wyposażenia linkami z esikami 

2    

23. Stół do pionizacji 

Jednoczęściowy stół rehabilitacyjny do pionizacji pacjenta ze 
stałą wysokością i elektryczną regulacją (silownik) kąta 

wychylenia (0-90°) - pilot ręczny, leże z odnóżkiem/podestem 
i 3 pasami stabilizującymi,  system jezdny z 4 kółkami z 
hamulcem, solidna stalowa rama. Wymiary: 190-195 cm 

(długość), 69-75 cm (szerokość). Maksymalny udźwig 180-
200 kg. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym 

1    

24. 
Leżanka 
metalowa 

Składana podstawa z kształtowników stalowych, lakierowana 
proszkowo, manulanie regulowana wysokość, z uchwytem na 

papier. Leże tapicerowane gąbką i skajem, bezszwowo. 
Regulowany kąt nachylenia podgłówka. Wymiary: 190-200 

cm (długość), 62-70 cm (szerokość), 60 cm (wysokość). Kąt 
uniesienia podgłówka: -60º do +45º 

7    

25. 
Leżanka 

drewniana 

Rama wykonana z drewna, z uchwytem na papier. Leże 
tapicerowane dwuwarstwowo (kolor do uzgodnienia), 

bezszwowo. Regulowany kąt nachylenia zagłówka (0º do 
+35º). Wymiary: 190-200 cm (długość), 67-73 cm 

(szerokość), 62-70 cm (wysokość) 

5    
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26. 
Rotor do ćwiczeń 
kończyn górnych  

i dolnych 

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń czynnych kończyn dolnych i 
górnych, z pokrętłem umocowanym w pozycji poziomej na 

wysokości osi obrotu korby, umożliwiającym płynną regulację 
oporu, z wyświetlaczem LCD, z wyłącznikiem czasowym i 
matą antypoślizgową, z 2 uchwytami do ćwiczenia rąk i 2 

sandałami do ćwiczenia nóg. Wymiary: 44-48 cm 
(szerokość), 48-52 cm (wysokość) i 36-40 cm (głębokość) i 

waga 7-10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4    

27. 
Wałek 

rehabilitacyjny do 
ćwiczeń 

Wałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z 
materiału skóropodobnego o wymiarze: 15 cm x 60 cm, w 

kolorze uzgodnionym w Zamawiającym 
10    

28. 
Półwałek 

rehabilitacyjny do 
ćwiczeń 

Półwałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z 
materiału skóropodobnego o wymiarze: 60 cm x 30 cm x 15 

cm, w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym 
10    

29. 
Klin 

rehabilitacyjny 

Klin wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z 
materiału skóropodobnego o wymiarze: 40 cm x 30 cm x 12-

16 cm, w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym 
10    

    RAZEM  X 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

Część nr 5 – Różne meble i wyposażenie (CPV 39150000-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 

15    

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 

40    

3. 
Krzesło do 
poczekalni 

Krzesło z podłokietnikami, 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 uzgodnienia z Zamawiającym 

150    
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4. 
Fotel biurowy 

obrotowy 

Fotel biurowy obrotowy, na 4 kółkach do twardych 
powierzchni, z podłokietnikami, z możliwością regulacji 

wysokości do 90-105 cm, siedzisko z ekoskóry (kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiary: 55-60 cm 

(całkowita szerokość), 47-50 cm (głębokość siedziska) 

30    

    RAZEM  X 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

Część nr 6 – Wyposażenie medyczne (CPV 33190000-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 

20    

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) 

3    
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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: 70-210 cm 
(długość), 150-170 cm (wysokość), 45-55 cm (głębokość), 

wymiary ekranu: 190-210 cm x 134-154 cm. Waga: 12-14 kg, 
ekran składający z materiału zmywalnego, odpornego na 

środki dezynfekujace lub z elanobawełny (kolor do ustalenia 
z Zamawiającym) 

5    

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-

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

4    

    RAZEM  X 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

Część nr 7 – Regały (CPV 39141100-3) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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: 195-205 cm (wysokość), 

55-65 cm (szerokość) i 48-52 cm (głębokość), z max. 
obciążeniem 1 półki 70-100 kg, kolor jasnopopielaty 

75    

    RAZEM  X 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

Część nr 8 – Defibrylatory (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 

2    
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2. 
Walizka 

reanimacyjna 

Walizka zabezpieczona wraz z wyposażeniem przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i klimatycznymi w walizce 

wykonanej z blachy aluminiowej, lakierowanej ze 
wzmocnionymi narożnikami. Walizka powinna posiadać 

wewnętrzne przegrody i taśmy mocujące uniemożliwiające 
przemieszczanie się wyposażenia podczas transportu  

- wykonanie zestawu: chromowane zamki, uchwyt, narożniki; 
oznaczenia i symbole zewnętrzne w kolorach odblaskowych, 

- wyposażenie: wkładki polistyrenowe o stałym podziale 
zabezpieczone uchylną płytą poliwęglanową, gumowe taśmy 
mocujące, wyposażenie i listwy ampularium na 110 ampułek, 

- wymiary: 530 x 370 x 190 (mm) (+-30 mm), waga bez 
wyposażenia ≤ 6,5 kg 

2    
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.......................................                                                                                                                   ................................................................ 
   /Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

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

Część nr 9 – Wagi krzesełkowe (CPV 38310000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Elektroniczna 

waga 
krzesełkowa 

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

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

pozwalający dokonanie ponad 1000 pomiarów. Maksymalny 
pomiar ≥ 200-300 kg,  

z podświetlanym wyświetlaczem. Funkcje: TARA, HOLD, 
BMI, przełączanie kg/Ibs. Ciężar własny ≤ 24,5 kg. Wymiary: 
58-62 cm (szerokość), 105-112 cm (wysokość) i 78-83 cm 

(głębokość) 

3    
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

Część nr 10 – Wózki popychane (CPV 34912100-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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) 

3    

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

Część nr 11 – Wózki zabiegowe (CPV 33190000-8) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 cmna stelażu z możliwością regulacji wysokości 

3    

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

Część nr 12 – Komputery i drukarki laserowe (CPV 31710000-6) 

Lp 
Nazwa 
towaru 

Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Drukarka 
laserowa 

Druk monochromatyczny, technologia druku laserowa, format druku 
A4,  prędkość drukowania min. 28 str/min., automatyczne wydruki 

dwustronne, pamięć drukarki min. 256 MB. Maksymalna 
rozdzielczość wydruku min. 600 x 600 dpi. Maksymalne 

dopuszczalne obciążenie min. 30 000 stron miesięcznie. Wymiary: 
35-38 cm (szerokość), 32-35 cm (głębokość) i 20-23 cm (wysokość). 

Z portami USB, ethernet 10/100, Wi-Fi Direct, wyposażenie: kabel 
USB, kabel zasilający, dokumentacja,  sterowniki na CD 

24    

2. 

Komputer 
stacjonarny  
z monito-

rem  
i myszką 

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

 

PARAMETRY TECHNICZNE:  
Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,60 do 4,20 GHz, 

pojemność pamięci cache [L3] 8MB np. Interl Core i7-7700 lub 
równoważny.  

 

Pamięć operacyjna 8GB 2400 MHz DIMM DDR4. Pamięć masowa: 
min. 256 GB SSD SATA III (z partycją RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 

komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. 

24    
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Płyta główna z wbudowanymi: 1 złącze PCI-Express x 1, 1 złącze 
PCI-Express x 16, 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, 2 x Display Port, 1 x RJ-45, 1 x Audio in 
Combo Audio, 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. 

 

Inne parametry                                                                                                                                                     
- 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 dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, porty słuchawek i 

mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy,                                                                                                                                                                                                                                             
- 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-  mysz laserowa USB z 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min. 800 dpi,                                                                                                                                                                                                                                                  

- karta graficzna zintegrowana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- obudowa typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o 

pełnym profilu,                                                                                                                                                                                                    
- zasilacz o mocy 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego (posiadający także przełącznik umożliwiający jego 

wyłączenie),                                                                                                                                                                                                                               
- listwa zasilająco-filtrująca, czarna 1,5 m, min. 5 gniazd,                                                                                                                                                                                                                                                            

- nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania. 
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System operacyjny: Microsoft® Windows 10 Professional PL 64-bit z 
licencją lub równoważny*. Oprogramowanie: Microsoft Office 2019 

lub równoważny**.  
 

* Parametry równoważności: 

System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu 

lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla 

niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 

możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – 

witrynę producenta systemu; 

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 

(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 

dostarczane bez dodatkowych opłat); 

Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 

odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 

Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od 

sieci, do której podłączony jest komputer; 

Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą 

do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i 

pobrać ze strony producenta; 

Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
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użytkowników; 

Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego 

typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna 

systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym 

przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych; 

Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi; 

Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i 

dla wskazanych aplikacji; 

System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 

zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 

polityk; 

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na 

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 

pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 

drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia 

wersji wcześniejszej; 
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Możliwość przywracania plików systemowych; 

System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 

Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych 

za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 

sprzętu); 

Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 

do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat 

od chwili zakupu; 

Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie 

fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery); 

Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału 

dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie był 

wykorzystywany ani aktywowany. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji 

pochodzących z rynku wtórnego; 

Pełna integracja z domeną Active Directory Microsoft Windows opartą na 

serwerach Windows Server 2019; 

Zarządzanie komputerami poprzez zasady grupy (GPO) w domenie Active 

Directory Microsoft Windows oraz WMI; 

Pełna kompatybilność z oprogramowaniem MS Office 2010, 2013, 2016, 

2019; 

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem 

wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 

 
** Kryteria równoważności: 

Zamawiający nie dopuszcza licencji abonamentowych lub czasowych. 

Licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 
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Licencje na oprogramowanie muszą być dostarczone wraz z nośnikami lub 

Wykonawca umożliwi pobranie oprogramowania ze strony producenta. 

Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do 

instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek 

krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania. 

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

 Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

 Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 

nieposiadającym umiejętności technicznych  

Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik 

raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 

automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 

rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 

uwierzytelnienie się. 

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 

elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766), 

 umożliwia wykorzystanie schematów XML, 

 wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub 

Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej 

konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 

2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
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specjalnych i makropoleceń. 

Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 

2016. 

 
Licencje producentów lub dystrybutorów na całość oprogramowania 
zainstalowane w komputerze, muszą pozwalać na korzystanie przez 
Zamawiającego z tego oprogramowania w sposób nie naruszający 

praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i zgodnie z 
Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. 
(Dz. U. z 2013, poz. 1410), oraz innymi obowiązującymi przepisami 

polskiego prawa 

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

 

Część nr 13 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu (CPV 34000000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Płyta ślizgowa do 
przemieszczania 

pacjenta 

Długa płyta slizgowa do przemieszczania pacjenta,  łamana, 
o wymiarze 170-180 cm (długość) x 48-52 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 : 76-82,5 cm (długość), 33-36 cm (szerokość) i 

2,5-3,5 cm (wysokość) 
3    

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

Część nr 14 – Telewizory (CPV 32324600-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Telewizor LCD z 

uchwytem 
ściennym 

Ekran 49 cali / 123 cm, 16:9, rozdzielczość  nie gorsza niż 
Full HD, 1920 x 1080, tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, 
DVB-C, analogowy. System dźwięku przestrzennego. 

Moc głośników 2 x 10 W. Kolor obudowy czarny. Wymiary z 
podstawą: 110-113 cm (szerokość), 65-70 cm (wysokość) i 
18-23 cm (głębokość). Wymiary bez podstawy: 110-113 cm 

(szerokość), 64-67 cm (wysokość) i 6-9 cm (głębokość). 
Możliwość montażu na ścianie. Uchwyt ruchomy. Liczba 
złączy HDMI min. 2 szt., liczba złączy USB min. 1 szt. 

3    

2. 
Telewizor LCD z 

uchwytem 
sufitowym 

Ekran 32 cali / 80 cm, 16:9, rozdzielczość  nie gorsza niż HD 
Ready, 1366 x 768, tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-

C, analogowy. Moc głośników 2 x 5 W. Kolor obudowy 
czarny. Wymiary z podstawą: 70-75 cm (szerokość), 46-50 

cm (wysokość) i 18-20 cm (głębokość). Wymiary bez 
podstawy: 70-75 cm (szerokość), 40-45 cm (wysokość) i 6-9 

cm (głębokość). Możliwość montażu na suficie. Uchwyt 
ruchomy. Liczba złączy HDMI min. 2 szt., liczba złączy USB  

min. 1 szt. 

60    
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Część nr 15 – Podnośniki (CPV 42413200-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 

Podnośnik 
wspomagający 
przewożenie 

pacjenta w pozycji 
siedząco-

klęcznikowej 

Podnośnik wspomagający przewożenie pacjenta w pozycji 
siedząco-klęcznikowej, pozwalające z łatwością przewozić pacjenta 

np. z łóżka do toalety, na fotel/ wózek inwalidzki. Regulowana, 
rozszerzana podstawa jezdna/podwozie za pomocą dźwigni nożnej. 

Zakres szerokości urządzenia: maksymalna szerokość po 
rozszerzeniu 88 - 95 cm, minimalna szerokość 60 - 67 cm. 

Wysokość podstawy jezdnej/podwozia od podłogi 10 - 12 cm 
(podstawa z czterema kółkami zwrotnymi, w tym m.in. dwa z 

hamulcem). Długość całkowita 90 – 100 cm. Maksymalna całkowita 
wysokość podnośnika 100 - 110 cm. Udźwig 170-185 kg. 
Wyposażenie podnośnika: miękka podpórka na kolana, 

antypoślizgowa podstawa na nogi pacjenta, dzielone na pół 
siedzisko z wyprofilowanymi uchwytami umożliwiającymi łatwą 

obsługę 

4    

2. 
Podnośnik 
pionizujący 

Aktywny podnośnik pionizujący na podstawie jezdnej (z czterema 
kółkami zwrotnymi, w tym min. dwoma z hamulcem) z podpórką na 
stopy. Elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych. Sterowanie 

elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg 
podstawy jezdnej) przy pomocy pilota przewodowego. Udźwig 130-

200 kg. Podnośnik wyposażony w wspornik kolan pacjenta (z 
pasem bezpieczeństwa do przypięcia nóg pacjenta) wykonany z 

elastycznego tworzywa, który pozwala na wyprostowanie nóg 
pacjenta podczas podnoszenia i zabezpiecza pacjenta przed 
upadkiem. Możliwość mechanicznego obniżania i wyłącznika 
awaryjnego. W zestawie z nosidłem do pionizacji pacjenta w 

różnych rozmiarach (4 szt.). Wymiary: 140-155 cm (max. wysokość 
z podniesionym ramieniem), 60-70 cm (szerokość w pozycji 

złożonej). Zakres podnoszenia 40 - 50 cm 

3    
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3. 
Podnośnik 
pacjenta na 

podstawie jezdnej 

Podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej z długim ramieniem 
nośnym, pozwalającym na obrót pacjenta o 360°, umożliwiającym 

elektrycznie sterowana  czteropunktowa ramy (do zaczepienia 
nosideł). Elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych. 

Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie 
nóg podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z czterema kółkami 

zwrotnymi, w tym min. dwoma z hamulcem. Udźwig 170-200 kg. 
Możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz 

mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego. W zestawie z 
nosidłem w różnych rozmiarach (4 szt.). Wymiary: 195-205 cm 

(max. wysokość z podniesionym ramieniem), 70-80 cm (szerokość 
w pozycji złożonej). Zakres podnoszenia 120 - 130 cm 

2    

4. 

Podnośnik 
pacjenta na 

podstawie jezdnej 
z wagą medyczną 

Podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej z długim ramieniem 
nośnym, pozwalającym na obrót pacjenta o 360°, umożliwiającym 

elektrycznie sterowanie  czteropunktową ramą (do zaczepienia 
nosideł). Elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych. 

Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie 
nóg podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z czterema kółkami 

zwrotnymi, w tym min. dwoma z hamulcem. Udźwig 170-200 kg. 
Możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz 

mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego. Wymiary: 195-
205 cm (max. wysokość z podniesionym ramieniem), 70-80 cm 

(szerokość w pozycji złożonej). Zakres podnoszenia 120 - 130 cm. 
W zestawie z nosidłem w różnych rozmiarach (4 szt.) i legalizowaną 

wagą medyczną z wyświetlaczem cyfrowym (udźwig do 200 kg) 

1    
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5. 
Mobilny 

podnośnik ze 
ściąganą ramą 

Mobilny podnośnik ze ściąganą ramą czteropunktową (do 
zaczepiania nosideł) z regulowaną wysokością (za pomocą 

siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo). Możliwość 
podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz mechanicznego 

obniżania i wyłącznika awaryjnego. Elektryczna regulacja rozstawu 
ramion jezdnych. Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, 

rozkładanie/składanie nóg podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z 
czterema kółkami zwrotnymi, w tym min. dwoma z hamulcem. 

Udźwig 200-230 kg. W zestawie z nosidłem w różnych rozmiarach 
(4 szt.). Wymiary: 215-230 cm (max. wysokość z podniesionym 
ramieniem), 70-80 cm (szerokość w pozycji złożonej). Zakres 

podnoszenia 120 - 135 cm 

1    
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Część nr 16 – Koncentratory tlenu (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Koncentrator 

tlenu 

Koncentrator tlenu przenośny, z przepływem od 0,5 do 5 
l/min, o stężenie tlenu przy przepływie 5l/min 90-96%, o 

mocy ˂ 300 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 

10    
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.......................................                                                                                                                   ................................................................ 
   /Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

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

 

Część nr 17 – Ssaki i inhalatory (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 z 
pokrywą i uszczelką do każdej butli, filtr bakteryjny, dreny 
silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na 

dobę. Ssak posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. 
Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana z PCV 

10    

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 

10    
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3. Ciśnieniomierz 

Ciśnieniomierz naramienny, elektroniczny, wyposażony w: 
automatyczny zawór uwalniania powietrza, mankiet 

(pasujący na obwód ramienia 20-40 cm), wskaźnik zbyt 
wysokiego ciśnienia krwi oraz wyświetlacz cyfrowy LCD 

10    

4. Pulsoksymetr 

Pulsoksymetr napalcowy z wyświetlaczem OLED do 
nieinwazyjnego pomiaru poziomu natlenienia - saturacji 

(SpO2) oraz częstotliwości tętna (PR). Zakres pomiaru SpO2 
0-100%. Zakres pomiaru tętna 25/30-250 bpm. W zestawie  

z 2 bateriami AAA, pokrowcem i smyczą do zawieszenia 

4    
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Część nr 18 – Materace (CPV 39143112-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 

Materac 
przeciwodleży-
nowy, zmienno- 
ciśnieniowy do 

leczenia odleżyn 
wszystkich stopni 

Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy,  
z poprzecznych komór powietrznych (min. 18) z poliuretanu 

(możliwość wymiany pojedynczych komór), o wymiarach: 16-
21 cm (wysokość), 196-206 cm (długość) i 80-86 cm 

(szerokość):- możliwość zastosowania bezpośrednio na 
łóżko szpitalne, - zawór CPR, - czytelny panel sterowania ze 

wskaźnikami sygnalizującymi m.in.: pracę materaca, brak 
właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową), - 

minimum 2 tryby pracy: zmienny lub statyczny, - pompa z 
elektroniczną regulacją ciśnienia o zasilaniu 230V 50-60 Hz i 

poborze mocy 8-12W, wydajność <6 l/min, czas cyklu w 
trybie zmiennociśnieniowym 10-20 min, z zakresem ciśnienia 

25-70 mm Hg, - maksymalne obciążenie min. 190-200 kg. 
Materac pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), 
paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, 
wykonanym z dzianiny poliestrowej z poliuretanem, 

odpornym na działanie wody, środków odkażających i 
promieni ultrafioletowych, ognioodporny 

105    
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Część nr 19 – Łóżka szpitalne (CPV 33192120-9) – 105 kpl. 
 

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/ramę materaca w minimum 6 punktach 
gwarantująca stabilność leża,  
z zabudowanymi siłownikami 

Tak, podać 
ilość punktów 

 

6. 

Sterowanie elektryczne  za pomocą  
pilota, wykonanego w całości z tworzywa 
sztucznego, co najmniej 8 – funkcyjnego,  

z możliwością blokady za pomocą kluczyka  

Tak, podać ile 
funkcji i jakie 

 

7. 
Pilot  wyposażony w diody LED informujące 

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

Tak, podać  
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8. 
Konstrukcja łóżka wykonana z profili  
stalowych lakierowanych proszkowo 

Tak  

9. 

Szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia 
narzędzi) wykonane z płyty meblowej 

(rozwiązanie dopuszczalne: płyta laminowana), 
w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 
tożsamym z oferowanym kolorem szafki 

przyłóżkowej 

Tak  

10. 
Wymiary zewnętrzne łóżka: 

- długość całkowita: 207 cm (+/- 3 cm) 
- szerokość całkowita: 101 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: 30 – 80 cm (+/- 2 cm) 
Tak, podać  

14. 
Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą 

pilota 
Tak  

15. 

Opuszczane/składane 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  
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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 (±5º)  

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 (+/- 2 cm) z blokadą  
Tak, podać 

średnicę 
 

24.  Bezpieczne obciążenie robocze 200 - 250 kg Tak, podać  

25. Gwarancja minimum 24 miesiące Tak, podać  

Wyposażenie łóżka szpitalnego 

I 
I. Wysięgnik/Uchwyt ręki  

o regulowanej długości 
         Tak  
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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  

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  
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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  

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 
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9. 

Szafka wykonana z wysokiej  
jakości polietylenu (rozwiązanie dopuszczalne: 

tworzywo typu HPL), w kolorze  
uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym  

z oferowanym kolorem łóżka 

Tak  

10. Wysokość szafki 72 – 82 cm Tak, podać  

11. Szerokość szafki 40 – 51 cm Tak, podać  

12. Długość szafki 45 – 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 20 – Wózki do transportu pacjenta (CPV 34911100-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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: 209-220 cm (długość leża), 60-70 cm 
(szerokość leża bez barierek) - z barierkami szerokość max 

80-85 cm, regulacja wysokości leża 40-92 cm. Kąt 
odchylenia wezgłowia zakres 0-70°. Maksymalne obciążenie 

do 200-250 kg, kolor tapicerki leża do ustalenia z 
Zamawiającym 

3    

    RAZEM  X 

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

 
 

Część nr 21 – Meble na wymiar (CPV 39100000-3) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. Ławka szatniowa 

Ławka szatniowa o wymiarach: 46 cm (wysokość), 35 cm 
(szerokość) i 120 cm (długość), Stelaż wykonany  

z konstrukcji stalowej, spawany profil stalowy 4 x 4 cm (grubość 
ścianki profilu 2 mm), kolor konstrukcji RAL 9003, dodatkowo 
pokryte lakierem bezbarwnym. Siedzisko wykonane z płyty 

meblowej, laminowanej 18 mm, oklejona obrzeżem PCV 2mm. 
Kolor płyty meblowej do uzgodnienia  

z Zamawiającym 

20    

2. 
Szafa ubraniowa 

do pokojów 
łóżkowych 

Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 
Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany  

z płyty laminowanej w kolorze dąb (ostateczny kolor do uzgodnienia 
z zamawiającym), fronty w kolorze białym w wersji mat (ostateczny 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). 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). Uchwyt długi z litego drewna, wyszlifowany, 
zabezpieczonym olejem, Zamykana na zamek centralny.  

Wymiary: 100 cm (szerokość), 50 cm (głębokość) i 200 cm 
(wysokość). Szafa oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  

z prześwitem nad podłogą 

65    
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3. 
Komoda 

wolnostojąca 

Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 
Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany  

z płyty laminowanej w kolorze dąb (ostateczny kolor do uzgodnienia 
z Zamawiającym), fronty w kolorze białym w wersji mat. (ostateczny 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną szufladą u góry, na 

prowadnicy cichej, samo domykającej, dwoje drzwiczek,  
z podziałem symetrycznym, z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do 

drzwi.  Uchwyty z litego drewna, wyszlifowane, zabezpieczonym 
olejem. Komoda zamykana na zamek centralny.  

Wymiary: 75 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 85 cm 
(wysokość).Komoda oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  

z prześwitem nad podłogą 

40    

4. Stolik do jadalni 

Stolik okrągły, wymiary: średnica 110 cm, 80 cm (wysokość), blat 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 40 mm, krawędzie 

zabezpieczone nakładkami z PCV, w kolorze do uzgodnienia  
z Zamawiającym. Podstawa stołu wykonana ze stalowego profilu  

o wymiarach 80 x 20 mm, typ krzyżak prosty, lakierowana 
proszkowo, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 

20    
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5. Zestaw mebli nr 1 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących i wiszących:                                                                                                                                                                                                  
Prawa strona: 1) Szafka stojąca na leki (2 szt.): zamykana na 

kluczyk, w górnej oświetlenie LED-owe, w środku 5 półek, w tym 4 
przeszklone ze szkła hartowanego, korpus wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do uzgodnienia   
z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej w 

wykończeniu mat/półmat , o grubości 18 mm (kolor i wykończenie 
do uzgodnienia  z Zamawiającym) uchwyt frezowany, z 

zamontowaną na stałe w przedniej 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 . Wymiary: 200 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) 
 i 50 cm (szerokość). Jedna szafa drzwi lewe, jedna szafa drzwi 

prawe. Szafa oparta na korpusie (bokach), bez cokołu, z prześwitem 
nad podłogą. Lewa strona: 1) Blat okładczy: na całej długości ściany 

ok. 5 m, z wycięciem pod zlewozmywak- zabudowaną pod 
drzwiczkami otwieranymi, umywalkę : z zabudową umywalki 

drzwiami otwieranymi, bez póki, oparte na nóżkach, na komodę "60 
cm" z 3 szufladami, montowane na nóżkach, fronty wykonane z 

płyty laminowanej lakierowane w wykończeniu mat/ półmat, uchwyty 
frezowane, z jednym centralnym zamkiem, zamykającym wszystkie 
szuflady, z systemem cichego domyku; i lodówkę podblatową "ok. 

60 cm": i wycięciem na kable komputerowe,  z miejscem na 
jednostkę komputerową, z konterkiem na kółkach, wolnostojącym,  
z 4 szufladami, z zamykana na kluczyk centralny, wykonany z płyty  

wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Blat łatwozmywalny, 
odporny na środki chemiczne i dezynfekcyjne, kolor do uzgodnienia 
z Zamawiającym, wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 

40 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, do blatu 
listwa przyblatowa. 2) Szafki wiszące (4 szt.) zamykane na kluczyk, 
drzwiczki pełne wykonane z płyty MDF lakierowanej, z jedną półką. 

Wymiary: 40 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) i 45 cm 
(szerokość).  Między dołem i góra szyba wykonana ze szkła 

hartowanego, o grubości 4mm, na całej długości blatu                              

3    
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6. Zestaw mebli nr 2 

Zestaw mebli składający się z:  
Lewa strona: 1) Blat dwustanowiskowy (1 szt.): z bokami z płyty 

wiórowej laminowanej grubości 40 mm, wymiary: (-/+ 20), 200 cm 
(szerokość), 50 cm (głębokość); z dwoma mobilnymi kontenerkami 

na kółkach blokowanych - wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm 
(głębokość) i 70 cm (wysokość), z 3 szufladami z systemem cichego 

domyku, wchodząca pod ladę, front szafki z MDF lakierowany z 
wykończeniem mat/półpołysk, z centralnym zamkiem: z miejscem 
pod jednostkę komputerową, w blacie otwory na kable, w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, listwa przyścienna. 2) Szafki 

wiszące na dokumenty (3 szt.) z jedną półką, wymiary:  60 cm 
(wysokość), 40 cm (głębokość) i 50 cm (szerokość), każda 

zamykana na kluczyk, z drzwiczkami, korpus wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do uzgodnienia   
z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej w 

wykończeniu mat/półmat , o grubości 18 mm (kolor i wykończenie 
do uzgodnienia  z Zamawiającym) uchwyt frezowany.                                 

Prawa strona: 1) Szafy na dokumenty (3 szt.): zamykane na klucz, 
wymiary: 2 szt. szaf 60 cm (szerokość), 210 cm (wysokość)  

i 40 cm (głębokość), każda dwudrzwiowa, a 1 szt.  szafa 
dwudrzwiowa o wymiarach: 80 cm (szerokość), 210 cm (wysokość)  

i 40 cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, na 
nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym 

z możliwością regulacji wysokości), korpus wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm (kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej w 
wykończeniu mat/półmat o grubości 18 mm (kolor i wykończenie do 

uzgodnienia  z Zamawiającym), uchwyty frezowane                                                                  

3    
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7. Zestaw mebli nr 3 

Zestaw mebli składający się z:  
Lada recepcyjna : wymiary: 170 cm (długość frontowej 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 wykonany 

z płyty melaminowanej (połysk), w kolorze do uzgodnienia z 
Zamawiającym.  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, matowymi w kolorze srebrnym), w 
kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Od lewej strony blat 

pomocniczy, wykonany z płyty wiórowej laminowanej; z dwoma 
mobilnymi kontenerkami na kółkach blokowanych - wymiary: 40 cm 
(szerokość), 40 cm (głębokość) i 70 cm (wysokość), z 3 szufladami 

z systemem cichego domyku, wchodząca pod blat, front szafki z 
MDF lakierowany z wykończeniem mat/półpołysk, z centralnym 
zamkiem. Szafki wiszące na dokumenty (3 szt.) z jedną półką, 

wymiary:  60 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) i 50 cm 
(szerokość), każda zamykana na kluczyk, z drzwiczkami, korpus 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do 
uzgodnienia  z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej MDF 

lakierowanej w wykończeniu mat/półmat , o grubości 18 mm (kolor  
i wykończenie do uzgodnienia  z Zamawiającym) uchwyt frezowany 

3    
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8. Zestaw mebli nr 4 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących i wiszących po lewej 
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), płyta meblowa z uchwytem 

frezowanym, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.                                                                                                                                                                                                                          
1) dół:  blat laminowany na całej długości ściany, wymiary długość 

ok. 4 m(+/- 50 cm) ,z wycięciem pod zlewozmywak ok. 60 cm 
,łatwozmywalny, odporny na środki chemiczne i dezynfekcyjne, 

(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami 
z PCV, do blatu listwa przyblatowa. Pod blatem na długości ok. 3,4 

m :  szafki z drzwiami otwieranymi, z jedna półką ruchomą, nie mniej 
niż 4 drzwiczek, z uchwytami frezowanymi, wykonane z płyty (kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym). Pod zlewozmywakiem 
dodatkowa szafka otwierana, bez póki, z cichym domykiem,  
o wymiarach : 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm 
(szerokość). Pod blatem komoda z 4 szufladami, z cichym 
domykiem, na samo domykających prowadnicach, uchwyty 

frezowane, o szerokości 40 cm. 2) góra: Szafka wisząca (5 szt.):  
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 

Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany  
z płyty laminowanej  (ostateczny kolor do uzgodnienia z 

zamawiającym),otwierane do góry z zawiasem gazowym, z jedną 
półką. Wymiary: 40 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) i 60 cm 

(szerokość). 3) 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 (głębokosć) i 200 cm 
(wysokość). 4) 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) . 
Między dołem i góra szyba wykonana ze szkła hartowanego,  

o grubości 4mm, na całej długości blatu                       
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9. Zestaw mebli nr 5 

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,  
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) Komoda wolnostojąca (2 szt.) - wykonana z płyty 

wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone 
nakładkami z PCV. Korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze 
(ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), fronty w kolorze  
(ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną szufladą  
u góry, na prowadnicy cichej, samodomykającej, dwoje drzwiczek, z 

podziałem symetrycznym, z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do drzwi.  
Uchwyty frezowane,. Komoda zamykana na zamek centralny, wymiary: 

75 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 85 cm (wysokość).Komoda 
oparta na korpusie (bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą. 3) 

Szafa ubraniowa (1 szt.) - Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus 

wykonany z płyty laminowanej (ostateczny kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym), fronty w kolorze (ostateczny kolor do uzgodnienia z 

zamawiającym). 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), uchwyty frezowane, wymiary: 100 cm (szerokość), 

50 cm (głębokosć) i 200 cm (wysokość). Szafa oparta na korpusie 
(bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą. 4) Szafa na 

dokumenty (2 szt.) : zamykane na klucz, wymiary: 2 szt. szaf 60 cm 
(szerokość), 210 cm (wysokość) i 40 cm (głębokość), każda 

dwudrzwiowa, a 1 szt.  szafa dwudrzwiowa o wymiarach: 80 cm 
(szerokość), 210 cm (wysokość) i 40 cm (głębokość), z półkami na 

wysokość segregatora, korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 18 mm, (kolor do uzgodnienia  z Zamawiającym), fronty z płyty 
meblowej  lakierowanej w wykończeniu mat/półmat o grubości 18 mm 

(kolor i wykończenie do uzgodnienia  z Zamawiającym), uchwyty 
frezowanane.  Szafa oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  

z prześwitem nad podłogą            

3    



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

10. Zestaw mebli nr 6 

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, 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) komoda wolnostojąca (2 szt.) -

wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie 
zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany z płyty 
laminowanej w kolorze (ostateczny kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym), fronty w kolorze  (ostateczny kolor do uzgodnienia 
z Zamawiającym), z jedną szufladą u góry, na prowadnicy cichej, 
samodomykającej, dwoje drzwiczek, z podziałem symetrycznym,  
z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do drzwi. Uchwyty frezowane. 

Komoda zamykana na zamek centralny. Wymiary: 75 cm 
(szerokość), 40 cm (głębokość) i 85 cm (wysokość). Komoda oparta 

na korpusie (bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą. 3) 
Szafa ubraniowa (1 szt.) - Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 

grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. 
Korpus wykonany z płyty laminowanej (ostateczny kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym), fronty w kolorze (ostateczny kolor do 
uzgodnienia z zamawiającym). 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), uchwyty 
frezowane, wymiary: 100 cm (szerokość), 50 cm (głębokosć) i 200 
cm (wysokość). Szafa oparta na korpusie (bokach), bez cokołu, z 

prześwitem nad podłogą. 4) Szafa na dokumenty (2 szt.): zamykane 
na klucz, wymiary: 2 szt. szaf 60 cm (szerokość), 210 cm 

(wysokość) i 40 cm (głębokość), każda dwudrzwiowa, a 1 szt.  szafa 
dwudrzwiowa o wymiarach: 80 cm (szerokość), 210 cm (wysokość)  

i 40 cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, korpus 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do 

uzgodnienia  z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej  
lakierowanej w wykończeniu mat/półmat o grubości 18 mm (kolor  

i wykończenie do uzgodnienia  z Zamawiającym), uchwyty 
frezowane.  Szafa oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  

z prześwitem nad podłogą                                                                   
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11. Zestaw mebli nr 7 

Zestaw mebli składający się : 1) Stół rozkładany -Kształt stołu: 
prostokąt, pogrubiany brzeg blatu: 5 cm, Wymiary (200 + 2 x 50 x 
100cm): wysokość stołu: 77 cm, szerokość: 100 cm, długość: 200 

cm / 300 cm razem wkładkami długość wkładki: 50 cm, Ilość 
wkładek: 2 sztuki, wkładki chowają się pod stół, rozstaw między 

nogami: 180 cm, Blat wykonany z płyty laminowanej oklejonej PCV, 
nogi stołu: podstawa - wykonana z solidnej stali malowanej 

proszkowo (w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, metalowa 
rama - wykonana z profilu 80x40 cm, 2) Zabudowa ścienna 

składająca się z 2 sztuk szaf, -2-drzwiowych każda, z półkami, 
przeznaczona na dokumenty, każda półka na wysokość 

segregatora, ruchome, zamykana na klucz, uchwyty frezowane. 
Korpus szaf wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 

mm i fronty wykonane z płyty laminowanej lakierowane w 
wykończeniu mat/ półmat.  Szafa oparta na korpusie (bokach), bez 
cokołu, z prześwitem nad podłogą. 3) Biurko -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                                                                  
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12. Zestaw mebli nr 8 

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, 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) 

komoda wolnostojąca (2 szt.) -wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus 

wykonany z płyty laminowanej w kolorze (ostateczny kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym), fronty w kolorze  (ostateczny kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną szufladą u góry, na prowadnicy 
cichej, samodomykającej, dwoje drzwiczek, z podziałem symetrycznym, 

z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do drzwi.  Uchwyty frezowane,. 
Komoda zamykana na zamek centralny, wymiary: 75 cm (szerokość), 

40 cm (głębokość) i 85 cm (wysokość).Komoda oparta na korpusie 
(bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą. 3) Szafa ubraniowa (1 

szt.) - wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 
Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany z płyty 
laminowanej (ostateczny kolor do uzgodnienia z zamawiającym), fronty 

w kolorze (ostateczny kolor do uzgodnienia z zamawiającym). 
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), uchwyty frezowane, wymiary: 100 cm (szerokość), 

50 cm (głębokosć) i 200 cm (wysokość). Szafa oparta na korpusie 
(bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą. 4)Szafa na dokumenty 
(2 szt.): zamykane na klucz, wymiary: 2 szt. szaf 60 cm (szerokość), 210 
cm (wysokość) i 40 cm (głębokość), każda dwudrzwiowa, a 1 szt. szafa 
dwudrzwiowa o wymiarach: 80 cm (szerokość), 210 cm (wysokość) i 40 
cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, korpus wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do uzgodnienia  z 
Zamawiającym), fronty z płyty meblowej  lakierowanej w wykończeniu 
mat/półmat o grubości 18 mm (kolor i wykończenie do uzgodnienia  z 

Zamawiającym), uchwyty frezowane.  Szafa oparta na korpusie 
(bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą          
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13. 
Panel 

wieszakowy 

Panel wykonany z płyty meblowej wiórowej laminowanej grubości 
18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, o wymiarach:  

40 cm (szerokość), 100 cm (wysokość) - kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym, z zamontowanymi z trzema punktowymi 

wieszaczkami dwuramiennymi, wykonanymi  z metalu,  
o powierzchni czarny mat,  z ukrytym mocowaniem 

60    

14. Wieszak stojący 

Wieszak stojący na odzież wierzchnią, o wymiarach: 60 cm (+/- 3) 
(szerokość), 60 cm (głębokosć)(+/- 3) i 190 (+/- 3) cm (wysokość), 
stabilny, wykonany stojak/drążki z drewna, w kolorze białym, haki 

wykonane ze stali nierdzewnej, podstawa krzyżakowa 

15    

15. 
Zestaw mebli nr 

10 

Komoda wolnostojąca 2 szt. - wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone 

nakładkami z PCV. Korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze  
(ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), fronty z płyty 
meblowej  lakierowanej w wykończeniu mat/półmat o grubości 18 

mm, w kolorze w wersji mat./ półmat (ostateczny kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną szufladą u góry, na 

prowadnicy cichej, samodomykającej, dwoje drzwiczek, z podziałem 
symetrycznym, z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do drzwi.  
Uchwyty frezowane. Komoda zamykana na zamek centralny,  

Wymiary: 75 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 85 cm 
(wysokość).Komoda oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  

z prześwitem nad podłogą. 

2    

16. 
Szafa 

wolnostojąca 

Szafa na dokumenty : zamykane na klucz, wymiary: 80 cm 
(szerokość), 210 cm (wysokość) i 40 cm (głębokość),dwudrzwiowa,  

z półkami na wysokość segregatora, korpus wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm (kolor do uzgodnienia   

z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej  lakierowanej w 
wykończeniu mat/półmat o grubości 18 mm (kolor i wykończenie do 
uzgodnienia  z Zamawiającym), uchwyty frezowane. Szafa oparta 

na korpusie (bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą                                                                       
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17. 
Komoda 

wolnostojąca do 
gabinetów 

Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 
Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany  

z płyty laminowanej w kolorze  (ostateczny kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym), fronty  z płyty meblowej  lakierowanej w 

wykończeniu mat/półmat o grubości 18 mm , (ostateczny kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną szufladą u góry, na 

prowadnicy cichej, samodomykającej, dwoje drzwiczek, z podziałem 
symetrycznym, z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do drzwi.  
Uchwyty frezowane. Komoda zamykana na zamek centralny,  

Wymiary: 75 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 85 cm 
(wysokość).Komoda oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  

z prześwitem nad podłogą. 
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18. 
Zestaw mebli nr 

11 

1) Zabudowa ścienna, łączona, składająca się z 2 sztuk szaf, -2-
drzwiowych każda, z półkami, przeznaczona na dokumenty, każda 

półka na wysokość segregatora, ruchome, zamykana na klucz, 
uchwyty frezowane. Korpus szaf wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty laminowanej 
lakierowane w wykończeniu mat/ półmat.  Szafa oparta na korpusie 

(bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą. wymiary : 
szerokość całkowita 200 cm, głębokość 40 cm, wysokość (+/- 20 

cm) 220 cm, 2) Biurko -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 płyty 
meblowej  lakierowanej w wykończeniu mat/półmat o grubości 18 

mm , 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                                                                  
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19. Zestaw mebli nr 9 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących i wiszących po 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), płyta meblowa z uchwytem 

frezowanym, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.                                                                                                                                                                                                                          
1) dół:  blat laminowany na całej długości ściany, wymiary długość 

ok 4 m(+/- 50 cm) ,z wycięciem pod zlewozmywak ok. 60 cm 
,łatwozmywalny, odporny na środki chemiczne i dezynfekcyjne, 

(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej grubości 40 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami 
z PCV, do blatu listwa przyblatowa. Pod blatem na długości ok. 3,4 

m :  szafki z drzwiami otwieranymi, z jedna półką ruchomą, nie mniej 
niż 4 drzwiczek, z uchwytami frezowanymi, wykonane z płyty (kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym). Pod zlewozmywakiem 
dodatkowa szafka otwierana, bez póki, z cichym domykiem,  
o wymiarach: 80 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) i 60 cm 
(szerokość). Pod blatem komoda z 4 szufladami, z cichym 
domykiem, na samodomykających prowadnicach, uchwyty 

frezowane, o szerokości 40 cm. 2) góra: Szafka wisząca (5 szt.):  
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 

Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany z 
płyty laminowanej  (ostateczny kolor do uzgodnienia z 

zamawiającym),otwierane do góry z zawiasem gazowym, z jedną 
półką. Wymiary: 40 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) i 60 cm 

(szerokość), uchwyt frezowany  3) 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 (głębokosć) i 200 cm 
(wysokość), 4) 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). 
Między dołem i góra szyba wykonana ze szkła hartowanego,  

o grubości 4mm, na całej długości blatu                              

1    
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20. 
Zestaw mebli nr 

12 

Zestaw mebli składający się z mebli stojących: 1) Biuro  (1 szt.): z 3 
szufladami, frezowane (40 cm szerokość; zamykane na kluczyk) po 

lewej lub prawej stronie na prowadnicach kulkowych z cichym 
domykiem wchodzącymi pod ladę, 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) komoda wolnostojąca (2 szt.) -wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone 

nakładkami z PCV. Korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze 
(ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), fronty w kolorze  

(ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną 
szufladą u góry, na prowadnicy cichej, samodomykającej, dwoje 
drzwiczek, z podziałem symetrycznym, z drzwiami otwieranymi,  
z zamkiem do drzwi. Uchwyty frezowane. Komoda zamykana na 

zamek centralny, Wymiary: 75 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) 
 i 85 cm (wysokość).Komoda oparta na korpusie (bokach), bez 
cokołu, z prześwitem nad podłogą. 3) Szafa ubraniowa (1 szt.) - 

Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. 
Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany  

z płyty laminowanej (ostateczny kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym), fronty w kolorze (ostateczny kolor do uzgodnienia  

z zamawiającym). 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 (1 zamek do obu drzwiczek), uchwyty 
frezowane, wymiary: 100 cm (szerokość), 50 cm (głębokosć) i 200 

cm (wysokość). Szafa oparta na korpusie (bokach), bez cokołu,  
z prześwitem nad podłogą. 4) Szafa na dokumenty (1 szt.): 

zamykana na klucz, wymiary: 80 (szerokość), 210 cm (wysokość) i 
40 cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, korpus 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do 
uzgodnienia  z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej  

laminowanej w   o grubości 18 mm (kolor i wykończenie do 
uzgodnienia  z Zamawiającym), uchwyty frezowane. Szafa oparta 

na korpusie (bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą                                                                      

1    
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21. 
Zestaw mebli nr 

13 

Zestaw mebli składający się z : Lada recepcyjna: wymiary: 170 cm 
(długość frontowej 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 wykonany z płyty melaminowanej (połysk), w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym.  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, w kolorze do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Od lewej strony blat pomocniczy, o długości 

całkowitej (+/- 20 cm) 200 cm, wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej; z dwoma mobilnymi kontenerkami na kółkach 

blokowanych - wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 70 
cm (wysokość), z 3 szufladami z systemem cichego domyku, 

wchodząca pod blat, front szafki z MDF lakierowany z 
wykończeniem mat/półpołysk, z centralnym zamkiem, uchwyty 
frezowane. Szafki wiszące na dokumenty (3 szt.) z jedną półką, 

wymiary:  60 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) i 50 cm 
(szerokość), każda zamykana na kluczyk, z drzwiczkami, korpus 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, (kolor do 
uzgodnienia  z Zamawiającym), fronty z płyty meblowej MDF 

lakierowanej w wykończeniu mat/półmat , o grubości 18 mm (kolor  
i wykończenie do uzgodnienia  z Zamawiającym) uchwyt frezowany 

1    
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 22 – Aparaty EKG (CPV 33100000-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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: 110-115 mm) lub 

drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6. 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: 24-27 cm (długość), 19-21 cm 
(szerokość) i 4-6 cm (wysokość), waga: <1,8 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 
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Część nr 23 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej (CPV 39141000-2; 14622000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 

Szafa przelotowa 
z drzwiami 

przesuwnymi 
(0.07/0.08) 

Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  
w gatunku 0H18N9 (AISI 304), posadowiona na nóżkach z 

regulatorem wysokości (do 10 cm), z 4 drzwiami przesuwnymi 
pełnymi z każdej ze stron (sumarycznie 8 drzwi, wysokość drzwi 

100 cm) – otwierana z dwóch stron (przód i tył). Szafa wyposażona 
w 2 półki ruchome (regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w 

bokach szafki max. co 5 cm, na wspornikach metalowych z 
zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją 
przed wypadnięciem) i 1 półkę stałą w połowie wysokości szafy - na 

wysokości 100 cm. Wymiary: 100-104 cm (szerokość), 55-59 cm 
(głębokość),  200-204 cm (wysokość) 

1    

2. 

Blat roboczy 
przyścienny z 
basenem 1-

komorowym z 
zabudową dolną 

(0.07) 

Blat roboczy przyścienny, jak i jego poszczególne części wykonany 
w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304), o głębokości 60 cm, szerokości/długości 200-204 cm, 

grubości >2 cm, z rantem na całej szerokości/długości blatu o 
wysokości 11,5 cm, z basenem 1-komorowym, o wymiarach wewn. 

komory basenu (szerokość 45 cm, długość 50 cm, głębokość 40 
cm), usytuowanego po środku między 95 a 140 cm blatu (komora 
zlewu wraz z blatem musi tworzyć jedną całość, bez widocznych 

połączeń na powierzchni), z wycięciem na baterie i odpływ; z 
zabudową dolną podblatową (wysokość 80-85 cm), posadowioną na 

8 nóżkach z regulatorem wysokości (do 10 cm), 4 pojedyncze 
drzwiczki na zawiasach samodomykowych, wyposażone w 

uszczelkę gumową trwale wbudowaną w elementy frontowe oraz 4 
uchwyty typu „C” wykonane ze stali kwasoodpornej o rozstawie min. 

9 cm 

1    
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3. 
Wózek do 

przewożenia 
potraw (0.07) 

Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 (AISI 304), umożliwia swobodnie przemieszczanie 
wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech 

kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem). Wyposażony w dwie 
nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch 

półkach (z przetłoczeniem 1-2 cm zapobiegającym spadaniu 
przedmiotów). Uchwyt z dwóch stron. Obiążenie ≥ 60 kg. Wymiary: 
90-94 cm (wysokość), 60-64 cm (szerokość) i 90-94 cm (długość) 

3    

4. 
Wózek do 

przewożenia 
potraw (0.08) 

Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 (AISI 304), umożliwia swobodnie przemieszczanie 
wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech 

kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem). Wyposażony w dwie 
nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch 

półkach (z przetłoczeniem 1-2 cm zapobiegającym spadaniu 
przedmiotów). Uchwyt z dwóch stron. Obiążenie ≥ 60 kg. Wymiary: 
90-94 cm (wysokość), 70-74 cm (szerokość) i 128-132 cm (długość) 

1    

5. 
Szafka wisząca 

"60" (0.08) 

Szafka wisząca wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), ruchoma półka 

(regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki max. co 
5 cm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami 
unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed 

wypadnięciem), podwójne drzwiczki  na zawiasach 
samodomykowych wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w 

elementy frontowe oraz 2 uchwyty typu „C” wykonany ze stali 
kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm. Wymiary: 60-64 cm 
(szerokość), 40-44 cm (głębokość), 60-64 cm (wysokość) 

2    
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6. 

Blat roboczy 
przyścienny ze 

zlewem 1-
komorowym z 

zabudową dolną 
(0.08) 

Blat roboczy przyścienny, jak i jego poszczególne części wykonany 
w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304), o głębokości 60 cm, szerokości/długości 280-284 cm, 

grubości >2 cm, z rantem na całej szerokości/długości blatu o 
wysokości 11,5 cm, ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem, o 

wymiarach wewn. komory zlewu (szerokość 40 cm, długość 40 cm, 
głębokość 25 cm), usytuowanego po środku między 1 a 60 cm blatu 

(komora zlewu wraz z blatem musi tworzyć jedną całość, bez 
widocznych połączeń na powierzchni), z wycięciem na baterię i 

odpływ; z wycięciem pod płytę elektryczną usytuowanym między 
180 cm a 240 cm blatu; z zabudową dolną podblatową (wysokość 
80-85 cm), posadowioną na 12 nóżkach z regulatorem wysokości 

(do 10 cm), ruchoma półka (regulacja za pomocą gniazd 
wytłoczonych w bokach szafki max. co 5 cm, na wspornikach 
metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i 

zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem), 4 pojedyncze drzwiczki 
na zawiasach samodomykowych, wyposażone w uszczelkę 

gumową trwale wbudowaną w elementy frontowe oraz 4 uchwyty 
typu „C” wykonane ze stali kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm; z 
4 szufladami (szerokość 40-60 cm) między 240 cm a 280 cm (lub 

między 180 cm a 240 cm), na zawiasach samodomykowych oraz 4 
uchwyty typu "C" wykonane ze stali kwasoodpornej o rozstawie min. 

9 cm 

1    

7. 
Szafka wisząca 

"60" (0.08) 

Szafka wisząca wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), z wycięciem pod i 

samą 2-poziomową suszarką do naczyń ze stali nierdzewnej, 
ruchoma półka (regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w 
bokach szafki max. co 5 cm, na wspornikach metalowych z 

zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją 
przed wypadnięciem), podwójne drzwiczki  na zawiasach 

samodomykowych wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w 
elementy frontowe oraz 2 uchwyty typu „C” wykonany ze stali 

kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm. Wymiary: 60-64 cm 
(szerokość), 40-44 cm (głębokość), 60-64 cm (wysokość) 

1    
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8. 

Szafa przelotowa 
z drzwiami 

przesuwnymi 
(1.06/1.07 i 
2.06/2.07) 

Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  
w gatunku 0H18N9 (AISI 304), posadowiona na nożkach z 

regulatorem wysokości (do 10 cm), z 4 drzwiami przesuwnymi 
pełnymi z każdej ze stron (sumarycznie 8 drzwi, wysokość drzwi 

100 cm) – otwierana z dwóch stron (przód i tył). Szafa wyposażona 
w 2 półki ruchome (regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w 

bokach szafki max. co 5 cm, na wspornikach metalowych z 
zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją 
przed wypadnięciem) i 1 półkę stałą w połowie wysokości szafy - na 

wysokości 100 cm. Wymiary: 100-104 cm (szerokość), 55-59 cm 
(głębokość),  200-204 cm (wysokość) 

2    

9. 
Szafka stojąca 

"90"(1.07 i 2.07) 

Szafka stojąca wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), posadowiona na 6 (2 
x 3) nóżkach z regulatorem wysokości (do 10 cm), ruchoma półka 

(regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki max. co 
5 cm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami 
unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed 

wypadnięciem), podwójne drzwiczki  na zawiasach 
samodomykowych wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w 

elementy frontowe oraz 2 uchwyty typu „C” wykonany ze stali 
kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm. Wymiary: 80-85 cm 
(szerokość), 60-64 cm (głębokość), 80-84 cm (wysokość) 

2    
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10. 

Blat roboczy 
przyścienny z 

basenem  
1-komorowym z 
zabudową dolną 

(1.07 i 2.07) 

Blat roboczy przyścienny, jak i jego poszczególne części wykonany 
w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304), o głębokości 60 cm, szerokości/długości 210-214 cm, 

grubości >2 cm, z rantem na całej szerokości/długości blatu o 
wysokości 11,5 cm, z basenem 1-komorowym, o wymiarach wewn. 

komory basenu (szerokość 45 cm, długość 50 cm, głębokość 40 
cm), usytuowanego po środku między 105 a 150 cm blatu (komora 
zlewu wraz z blatem musi tworzyć jedną całość, bez widocznych 

połączeń na powierzchni), z wycięciem na baterie i odpływ; z 
zabudową dolną podblatową (wysokość 80-85 cm), posadowioną na 

8 nóżkach z regulatorem wysokości (do 10 cm), 4 pojedyncze 
drzwiczki na zawiasach samodomykowych, wyposażone w 

uszczelkę gumową trwale wbudowaną w elementy frontowe oraz 4 
uchwyty typu „C” wykonane ze stali kwasoodpornej o rozstawie min. 

9 cm 

2    

11. 
Szafka wisząca 
"60" (1.06 i 2.06) 

Szafka wisząca wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), z wycięciem pod i 

samą 2-poziomową suszarką do naczyń ze stali nierdzewnej, 
ruchoma półka (regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w 
bokach szafki max. co 5 cm, na wspornikach metalowych z 

zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją 
przed wypadnięciem), podwójne drzwiczki  na zawiasach 

samodomykowych wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w 
elementy frontowe oraz 2 uchwyty typu „C” wykonany ze stali 

kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm. Wymiary: 60-64 cm 
(szerokość), 40-44 cm (głębokość), 60-64 cm (wysokość) 

2    
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12. 
Szafka wisząca 
"60" (1.06 i 2.06) 

Szafka wisząca wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), ruchoma półka 

(regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki max. co 
5 cm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami 
unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed 

wypadnięciem), podwójne drzwiczki  na zawiasach 
samodomykowych wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w 

elementy frontowe oraz 2 uchwyty typu „C” wykonany ze stali 
kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm. Wymiary: 60-64 cm 
(szerokość), 40-44 cm (głębokość), 60-64 cm (wysokość) 

4    

13. 
Szafka wisząca 
"80" (1.06 i 2.06) 

Szafka wisząca wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), ruchoma półka 

(regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szafki max. co 
5 cm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami 
unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed 

wypadnięciem), podwójne drzwiczki  na zawiasach 
samodomykowych wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w 

elementy frontowe oraz 2 uchwyty typu „C” wykonany ze stali 
kwasoodpornej o rozstawie min. 9 cm. Wymiary: 80-84 cm 
(szerokość), 40-44 cm (głębokość), 60-64 cm (wysokość) 

2    
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14. 

Blat roboczy 
przyścienny  
z zlewem  

1-komorowym  
z zabudową dolną 

(1.06 i 2.06) 

Blat roboczy przyścienny, jak i jego poszczególne części wykonany 
w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304), o głębokości 60 cm, szerokości/długości 380-384 cm, 

grubości >2 cm, z rantem na całej szerokości/długości blatu o 
wysokości 11,5 cm, ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem, o 

wymiarach wewn. komory zlewu (szerokość 40 cm, długość 40 cm, 
głębokość 25 cm), usytuowanego po środku między 1 a 60 cm blatu 

(komora zlewu wraz z blatem musi tworzyć jedną całość, bez 
widocznych połączeń na powierzchni), z wycięciem na baterię i 

odpływ; z wycięciem pod płytę elektryczną usytuowanym między 
260 cm a 320 cm blatu; z zabudową dolną podblatową (wysokość 
80-85 cm), posadowioną na 14 nóżkach z regulatorem wysokości 

(do 10 cm), ruchoma półka (regulacja za pomocą gniazd 
wytłoczonych w bokach szafki max. co 5 cm, na wspornikach 
metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i 
zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem), 6 pojedynczych 
drzwiczek na zawiasach samodomykowych, wyposażone w 

uszczelkę gumową trwale wbudowaną w elementy frontowe oraz 6 
uchwytów typu „C” wykonanych ze stali kwasoodpornej o rozstawie 
min. 9 cm; z 4 szufladami (szerokość 60 cm) między 320 cm a 380 

cm (lub między 260 cm a 320 cm), na zawiasach samodomykowych 
oraz 4 uchwyty typu "C" wykonane ze stali kwasoodpornej o 

rozstawie min. 9 cm 

2    

15. 

Wózek do 
przewożenia 
potraw (1.07, 

2.07) 

Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 (AISI 304), umożliwia swobodnie przemieszczanie 
wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech 

kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem). Wyposażony w dwie 
nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch 

półkach (z przetłoczeniem 1-2 cm zapobiegającym spadaniu 
przedmiotów). Uchwyt z dwóch stron. Obiążenie ≥ 60 kg. Wymiary: 
90-94 cm (wysokość), 60-64 cm (szerokość) i 90-94 cm (długość) 

2    
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16. 

Wózek do 
przewożenia 
potraw (1.06, 

2.06) 

Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 (AISI 304), umożliwia swobodnie przemieszczanie 
wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech 

kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem). Wyposażony w dwie 
nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch 

półkach (z przetłoczeniem 1-2 cm zapobiegającym spadaniu 
przedmiotów). Uchwyt z dwóch stron. Obiążenie ≥ 60 kg. Wymiary: 
90-94 cm (wysokość), 70-74 cm (szerokość) i 128-132 cm (długość) 

2    
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        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 24 – Artykuły łazienkowe: lustra, kosze na odpady (CPV 44410000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Kosze na odpady 

25-litrowe  
z pedałem 

Kosz na odpady pedałowy, o pojemności pomiędzy 25-30 
litrów, z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego, w jasnej 
kolorystyce, wymiary całkowite: 39-43 cm (wysokość), 35-38 

cm (szerokość) i 35-38 cm (głębokość) 

200    

2. Lustro 

Lustra 115-120 (szerokość) x 55-60 cm (wysokość), Lustro 
poziome, bez półki dolnej, zawieszane (z kompletem do 

mocowania na ścianie), grubość szkła 3 ÷ 5 cm. Oświetlenie 
nie wymagane. Szlifowane krawędzie lustra 

50    

3. Lustro 

Lustra 185-190 (szerokość) x 65-70 cm (wysokość), Lustro 
poziome, bez półki dolnej, zawieszane (z kompletem do 

mocowania na ścianie), grubość szkła 3 ÷ 5 cm. Oświetlenie 
nie wymagane. Szlifowane krawędzie lustra 

3    
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 25 – Rowery stacjonarne magnetyczne (CPV 37441300-4) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Rower 

magnetyczny 

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

- dla użytkownika o maksymalnej wadze 120-150 kg, 
- pozioma regulacja siedziska, 

- 16- lub 32-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) 

4    
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

Część nr 26 – Wózki do sprzątania (CPV 39132500-1) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

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 (głębokośc) i 15-
20 cm (wysokość) - obie mocowane na masztach wózka z 

możliwością bezpiecznego wysuwania i dwie kuwete 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    
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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, 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, 11) zestaw do 
zamiatania z szufelką zamykaną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

możliwość wymiany każdego elementu wózka w celu jego 
serwisowania 
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        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 27 – Wózki kąpielowo-sanitarne (CPV 39113000-7) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Fotel/krzesło 

kąpielowe 

Fotel/krzesło kąpielowe o regulowanej wysokości (w zakresie 
40-45 - 100-105 cm) i pochyleniu, sterowany za pomocą 
pilota, o udźwigu max. 140-200 kg. Wymiary: 60-66 cm 

(szerokość całkowita). Uchwyty do prowadzenia dla opiekuna 
ułatwiające przemieszczanie, składane podłokietniki,  

obrotowe podpórki na nogi pacjenta, obrotowe podpórki na 
stopy. Składane siedzisko (szerokość 47-52 cm, materiał 

wykonania polipropylen) ułatwiające czyszczenie i 
dezynfekcję. Podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi 
(o średnicy 10-12 cm), z hamulcami. W komplecie z dwoma 

akumulatorami 

3    

2. 
Wielofunkcyjne 

urządzenie 
kąpielowe 

Wielofunkcyjne urządzenie kąpielowe z elektrycznie 
regulowaną wysokością i nachyleniem (funkcje regulowane 
przy pomocy pilota przewodowego), o max. obciążeniu 130-
200 kg. Możliwość ustawienia w trzech pozycjach: siedzącej, 
półleżącej i pielęgnacyjnej. Siedzisko z otworem toaletowym. 

Pas bezpieczeństwa dla pacjenta. Podstawa jezdna z 
czterema kółkami zwrotnymi w tym min. dwa z hamulcami. 

Zakres podnoszenia siedziska 50-60 cm 

1    
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3. 
Wózkowanna 

kąpielowa 

Wózkowanna kąpielowa z elektryczną regulacją wysokości 
za pomocą zintegrowanych paneli sterujących (regulacja w 

zakresie 57-62 cm - 92-98 cm). Wymiary: 200-210 cm 
(długość całkowita), 75-88 cm (szerokość całkowita). 

Maksymalne obciążenie 170-190 kg. Składane/uchylane 
poręcze boczne zabezpieczające przed wypadnięciem. 

Materac z odpływem o wymiarach 185-195 cm (długość) i 58-
65 cm (szerokość). Zdejmowany wąż odprowadzający wodę. 
Podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi z hamulcami 

3    
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Część nr 28 – Aparaty i urządzenia do terapii (CPV 33150000-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Aparat do 

magnetoterapii 

Aparat dwukanałowy do magnetoterapii polem 
magnetycznym generowanym poprzez aplikatory szpulowe, 

- możliwość pracy ciągłej i modulowanej, 
- różne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: 
sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, 
- maksymalna indukcja <20 mT, - zegar zabiegowy 1 – 30 

min. lub 60 min., - wbudowane programy zabiegowe 
minimum 50, - zakres częstotliwości < 60 HZ, - aplikatory 

szpulowe wysokoprądowe o średnicy 350 mm (1 szt.) i 600 
mm (1 szt.), - aplikatory szpulowe niskoprądowe o średnicy 
350 mm (1 szt.) i 600 mm (1 szt.), - leżanka aluminiowa z 
prowadnicą aplikatura szpulowego z mocowaną półką, - 

stolik pod aplikatory 

1    



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

2. 
Dwukanałowy 

aparat do 
elektroterapii 

Aparat do elektroterapii dwukanałowy (z dwoma całkowicie 
niezależnymi obwodami do elektroterapii), 

- generujący prądy różnej częstotliwości (maksymalne 
natężenie do 140 mA, maksymalne napięcie do 140V), w 

tym: interferencyjny, galwaniczny, diadynamiczne, TENS-a 
(symetryczny i asymetryczny), Traeberta, Kotz'a, impulsy 

unipolarne, prostokątne i trójkątne oraz mikroprądy, 
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 

- wyposażenie: elektrody 6 x 6/8 cm (4 szt.), podkłady i pasy 
do ich mocowania, przewód  pacjenta (2 szt.), przewód 

sieciowy (1 szt.) oraz torba do przenoszenia,  
- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z minimum 

dwoma półkami z profili z anodowanego aluminium o 
wymiarach: 87-95 cm (wysokość) i 48-58 cm (szerokość) 

2    

3. 
Jednokanałowy 
aparat do terapii 
ultradźwiękowej  

Aparat do terapii ultradźwiękowej jednokanałowy z dwoma 
głowicami ultradźwiękowymi 1 cm² i 4/5 cm² (częstotliwość 

pracy 1 i 3/3,5 MHz), - z minimum 30 programami 
zabiegowymi, - możliwość pracy ciągłej i impulsowej, 

- wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 
3-4,5” cali, - zegar zabiegowy 0-30/60 minut, - waga < 3 kg 

(bez stolika), - w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach 

1    

4. 

Aparat do terapii 
diatermią 
wysokiej 

częstotliwości 

Aparat do terapii diatermią wysokiej częstotliwości, 
- dotykowy wyświetlacz,                                                                       

- możliwość pracy ciągłej i impulsowej,                                            
- minimum 50 programów terapeutycznych, 

- generowana częstotliwość <30 MHz, 
- moc w pracy ciągłej 0-500 W, 

- moc w pracy impulsowej 0-1000 W, 
- szerokość impulsu < 2000 μs 

1    
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5. 
Lampa 

terapeutyczna 

Lampa statywowa przeznaczona do stosowania  
w zabiegach ciepło-leczniczych o mocy ≥ 375W posiadająca: 

- statyw z podstawą jezdną i hamulcem, 
- promiennik IR-1 375 W, 

- funkcję wymuszonego chłodzenia, 
- zasilanie 230 V, 50 Hz, 

- wyposażenie: dwie pary okularów ochronnych, filtr 
niebieski, filtr czerwony oraz siatka zabezpieczająca 

1    
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Część nr 29 – Urządzenia do hydroterapii (CPV 33150000-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Wanna do 

masażu wirowego 
kończyn górnych 

Urządzenie do hydroterapii kończyn górnych (m.in. dłonie, 
przedramiona, stawy łokciowe): 

- pojemność użytkowa 20-30 litrów, 
- sterowane elektrycznie, 

- automatyczny system napełniania, 
- wbudowany zegar zabiegowy, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 0,5 – 1,0 kW, 
- terapia przy pomocy m.in. 4 dysz z możliwością regulacji 

wypływu strumienia wody oraz napowietrzenia wody, 
- wyposażenie: krzesło obrotowe z oparciem (regulacja 

wysokości 50-80 cm), prysznic ręczny, 
- zabezpieczenie przed pracą „na sucho” 

1    

2. 

Wanna do 
masażu wirowego 
kończyn dolnych i 

odcinka 
lędźwiowego 

Urządzenie do hydroterapii kończyn dolnych i odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa: 

- dwie pojemności użytkowe – 75-80 litrów (w przypadku 
terapii kończyn dolnych) i 145-210 litrów (w przypadku terapii 

kręgosłupa),  
- sterowane elektrycznie, 

- automatyczny system napełniania, 
- wbudowany zegar zabiegowy, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 0,9 – 1,5 kW, 
- terapia przy pomocy min. 12 dysz z możliwością regulacji 

strumienia wody, 
- wejście po antypoślizgowych stopniach, 
- zabezpieczenie przed pracą „na sucho” 

1    
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3. 
Wanna do 

hydromasażu 

Wanna do hydromasażu do wykonywania masażu 
podwodnego całego ciała za pomocą 11 – 24 dysz. 

Pojemność zabiegowa 250 – 280 litrów. Czas napełnienia: 
3,5 – 6 minut. Czas spustu: 3 – 5 minut. Wymiary: 235 – 250 

cm (długość), 95 – 100 cm (szerokość) i 90 – 96 cm 
(wysokość). Wyposażenie standardowe: dwustopniowe 

schodki dla pacjenta ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z 
wanny oraz poręcze wewnątrz wanny, elektroniczny panel 

sterujący. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

1    
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Część nr 30 – Zestawy do krioterapii miejscowej (CPV 33150000-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Zestaw do terapii 

miejscowej 

Mobilny aparat do krioterapii miejscowej nawiewami ciekłego 
azotu w temperaturze -150°C/-160°C,                           

- wyposażony w zbiornik na ciekły azot o pojemności min. 50 
litrów, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, 
- minutowy zegar zabiegowy, 

- możliwość regulacji stopnia intensywności nawiewu  
(min. 4 poziomy), 

- wyświetlacz kolorowy LCD lub LED 7-9” 

2    
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Część nr 31 – Laser biostymulacyjny (CPV 33150000-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Laser 

biostymulacyjny 

Laser biostymulacyjny umożliwiający pracę zarówno przy 
pomocy sond punktowych (R 80 mW i IR 400 mW) jak i w 

trybie automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej R 
+ IR 100 mW / 450mW (możliwość regulacji częstotliwości), z 

trzema nienależnymi kanałami zabiegowymi posiadający: 
- podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, 
- oprogramowanie w języku polskim, 

- minimum 100 wbudowanych programów zabiegowych, 
- regulacja mocy, 

- dwie pary okularów ochronnych, 
- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z dwoma 

półkami z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 90-
100 cm (wysokość) i 44-54 cm (szerokość), sondą punktową 

R 660 nm/80 mW z uchwytem, sondą punktowa IR 808 
nm/400 mW z uchwytem, sondą skanującą R + IR 100 mW / 

450mW 

1    
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Część nr 32 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym (CPV 33158400-6) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 

Aparat do 
przerywanej 
kompresji 

pneumatycznej 

Urządzenie do przerywanej kompresji pneumatycznej 
wielokomorowy (12-komorowy). Minimum 4 tryby pracy. 
Możliwość pracy równocześnie na 1 lub 2 mankietach (z 

indywidualną regulacją poziomu ciśnienia). Regulacja 
ciśnienia w zakresie 0-200 mm Hg. Zasilanie 230V. Waga ˂9 
kg. W komplecie z mankietami na kończyny dolne i górne (po 

2 szt.) 

1    

2. 
Dwukanałowy 

aparat do 
elektroterapii 

Aparat do elektroterapii dwukanałowy (z dwoma całkowicie 
niezależnymi obwodami do elektroterapii), 

- generujący prądy różnej częstotliwości (maksymalne 
natężenie do 140 mA, maksymalne napięcie do 140V), w 

tym: interferencyjny, galwaniczny, diadynamiczne, TENS-a 
(symetryczny i asymetryczny), Traeberta, Kotz'a, impulsy 

unipolarne, prostokątne i trójkątne oraz mikroprądy, 
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 

- wyposażenie: elektrody 6 x 6/8 cm (4 szt.), podkłady i pasy 
do ich mocowania, przewód  pacjenta (2 szt.), przewód 

sieciowy (1 szt.) oraz torba do przenoszenia,  
- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z minimum 

dwoma półkami z profili z anodowanego aluminium o 
wymiarach: 87-95 cm (wysokość) i 48-58 cm (szerokość) 

1    
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3. 

Stół do 
manualnego 

drenażu 
limfatycznego 

Stół/łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez 
kompresji lub z kompresją. Wymiary: 200-205 (długość), 60-

65 cm (szerokość). Elektryczna regulacja wysokości w 
zakresie 47-101 cm. Regulowany zagłówek sprężyną 

gazową w zakresie -70° do +40°. System jezdny z 4 kółkami. 
Dopuszczalne obciążenie 150-200 kg. W komplecie z pasem 
stabilizującym i wieszakiem na podkłady higieniczne. Kolor 

tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym 

1    

4. 
Urządzenie do 

masażu 
wibracyjnego 

Urządzenie do masażu wibracyjnego ciała z min. 4 
aplikatorami: do masażu, do punktów spustowych, do 

relaksacji i drenażu, o częstotliwości do 150Hz, na mobilnym 
stoliku z mi. 4 kółkami 

1    
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Część nr 33 – Dozowniki (CPV 39831700-3) 

Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 
/ Producent 

1. 
Dozownik na 

mydło w pianie 

Naścienny dozownik do mydła w pianie, dozownik przystosowany 
do wkładów o pojemności 1L, biały, obudowa wykonana z tworzywa 

ABS (obudowa przezroczysta do kontroli poziomu mydła). 
Dopuszczalne rozwiązanie: zamykany na metalowy kluczyk, 

dwufunkcyjny zamek: otwierany za pomocą kluczyka lub przycisku. 
Wymiary dozownika: 27 – 29 cm (wysokość), 11 – 13 cm 

(szerokość) i 10,5 – 13,5 cm (głębokość). Dozownik w komplecie 
posiada zestaw montażowy oraz dwustronna taśma klejąca 

umożliwiająca montaż dozownika bez użycia śrub 

130    

2. 
Dozownik na 

papier toaletowy 

Dozownik w kolorze białym, obudowa wykonana z tworzywa ABS. 
Wymiary dozownika: 26,5 – 31 cm (wysokość), 25 – 28,5 cm 
(szerokość) i 13 – 16 cm (głębokość). Wytrzymała obudowa. 

Dozownik wyposażony zamek (metalowy/plastikowy), zamykany na 
kluczyk (metalowy/plastikowy), dopuszczalne rozwiązanie: dwie 
opcje zamykania zamka: poprzez kluczyk oraz w pozycji drugiej 

poprzez naciśnięcie przycisku 

40    

3. 
Dozownik na 

ręczniki 
papierowe 

Dozownik w kolorze białym do ręczników papierowych w roli 
centralnie dozowanej, obudowa wykonana z tworzywa ABS, 

dozujący pojedyncze listki ręcznika, zamek i kluczyk do dozownika 
wykonany ze stali/plastiku. Wymiary dozownika: 33 – 36,5 cm 
(wysokość),25 – 26 cm (szerokość) i 23 – 24 cm (głębokość) 

130    
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