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Załącznik nr 2 do SIWZ 
.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 

OPIS ASORTYMENTU 
 

Część nr 1 – Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe (CPV: 33141420-0) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, 
o teksturowanych końcówkach palców. Długość 

min. 240 mm, grubość pojedynczej 
ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, 

siła zrywania przed starzeniem min. 6N. 
Przebadane na przenikalność substancji 

chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-
1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM 

F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością. 

Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i 
środek ochrony osobistej kategorii III zgodne z 

normą EN-455-1, 2, 3, 4. Kolor niebieski, rozmiar 
S, w opakowaniu 100 szt.  

Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 374-
2:2020-03 Rękawice chroniące przed 

niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i 
mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie 

odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-
1:2017-01, która jest zharmonizowana z 

rozporządzeniem 2016/425. Posiadają deklarację 
zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych 

rozporządzenia UE 2016/425 

opak. 625     
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2. 

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, 
o teksturowanych końcówkach palców. Długość 

min. 240 mm, grubość pojedynczej 
ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, 

siła zrywania przed starzeniem min. 6N. 
Przebadane na przenikalność substancji 

chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-
1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM 
F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do 

kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane 
jako wyrób medyczny i środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 
2, 3, 4. Kolor niebieski, rozmiar M, w opakowaniu 
100 szt. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 

374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i 
mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie 

odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-
1:2017-01, która jest zharmonizowana z 

rozporządzeniem 2016/425. Posiadają deklarację 
zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych 

rozporządzenia UE 2016/425 

opak. 6 490     

3. 

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, 
o teksturowanych końcówkach palców. Długość 

min. 240 mm, grubość pojedynczej 
ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, 

siła zrywania przed starzeniem min. 6N. 
Przebadane na przenikalność substancji 

chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-
1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM 
F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do 

kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane 
jako wyrób medyczny i środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 
2, 3, 4. Kolor niebieski, rozmiar L, w opakowaniu 
100 szt. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 

opak. 1 885     
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374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i 
mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie 

odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-
1:2017-01, która jest zharmonizowana z 

rozporządzeniem 2016/425. Posiadają deklarację 
zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych 

rozporządzenia UE 2016/425 

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 2 Fartuch flizelinowy (CPV: 33141000-0) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Fartuch - jednorazowy, niejałowy, wykonany 
z flizeliny, zielony/biały, przewiewny, ze 

ściągaczami na nadgarstkach, długi rękaw, 
długość do kolan, rozmiar uniwersalny, 
zawiązywany na troki. Będący wyrobem 

medycznym zgodnie z wymaganiami 
Dyrektywy 93/42/EWG (93/42/EEC). 

Oznakowanie znakiem CE 

szt. 17 000     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 3 Maska chirurgiczna (CPV: 35113400-3) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Maska chirurgiczna jednorazowego użytku, 
niejałowa w kolorze zielonym / niebieskim / 

białym z gumkami na uszy, wykonana  
z trzywarstwowej włókniny, z drucikiem 

usztywniającym, wkładką modelującą na 
nos, filtracja bakteryjna (BFE) ≥ 98%, typ II 
lub IIR. Spełnia wymagania normy PN-EN 

14683:2006 lub EN 14863:2005. 
Oznakowanie znakiem CE. Opak. 50 szt. 

szt. 150 000     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 4 Kombinezon ochronny (CPV: 35113400-3) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Jednorazowy kombinezon ochronny, 
niejałowy z kapturem, wykonany z materiału 
włókninowego, odporny na przetarcia i inne 
zniszczenia, posiadający gumkę ściągającą 
w talii oraz gumki ściągające kaptur i rękawy 

wykończone ściągaczami, zapinany na 
zamek w przedniej części, dodatkowo 

suwaki zabezpieczone, osłonięte taśmą, 
zapewniający ochronę przed czynnikami 

infekcyjnymi. Spełnia wymagania normy PN-
EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 

14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004. 
Oznakowanie znakiem CE 

szt. 150     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 5 Maski z filtrem (CPV: 35113400-3) 

Lp. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Półmaska filtrująca osłaniająca usta, nos  
i brodę użytkownika. Wykonana z układu włóknin 

filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych, o 
efektywność filtracji na poziomie ≤ 94%. 

Podstawowe elementy półmaski filtrującej: 
• zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana 
część nosowa czaszy półmaski,• taśmy nagłowia 
wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej 

lub innego materiału tekstylnego.                                
Półmaska filtrująca powinna być oznakowana 
zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej 

podstawę wykazania jej właściwości ochronnych 
(np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa 
ochrony, dane producenta). Zgodność z normą: 
PN-EN 149+A1:2010 – Sprzęt ochrony układu 
oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony 

przed cząstkami – Wymagania, badanie, 
znakowanie (lub odpowiednio EN 

149:2001+A1:2009), oznakowanie znakiem CE                                                           

szt. 1 000     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 6 Okulary ochronne (CPV: 35113400-3) 

Lp. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Okulary ochronne ze współczynnikiem  
przepuszczania świata – nie mniej niż 74,4 

%,zapewniające szczelność przylegania do okolic 
oczu i nosa, osłony boczne w zausznikach 

zapewniające ochronę części skroniowej. Okulary 
z poliwęglanową soczewką. Okolica nosa 

wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające 
otarciom, wyposażone w elementy umożliwiające 

dopasowanie do obwodu głowy użytkownika, 
powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 
Gogle (środki ochrony oczu) powinny spełniać 
następujące wymagania: zgodność z normami: 

PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- 
Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 

167:2001) lub PN-EN 168:2005 - Ochrona 
indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań 

(lub odpowiednio EN 168:2001) lub EN 166. 
Oznakowanie znakiem CE 

szt. 300     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 7 Czepki ochronne (CPV: 35113400-3) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Czepek ochronny, jednorazowy,  
z przewiewnej włókniny polipropylenowej,  
o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2,  

w kształcie beretu, gumka wszyta w tunel po 
całym obwodzie, zabezpieczająca włosy 

przed ich wydostaniem się 

szt. 500     

 RAZEM X X X  X X 

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

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

 
Część nr 8 Ssaki, ciśnieniomierze i termometry (CPV: 33100000-1) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy 
ustnej, nosa i tchawicy dla dorosłych; tryb: 

praca ciągła, generujący podcisnienie 80kPa, o 
przepływie maksymalnym : 40 l/min. 

urządzenie wyposazone w marometr oraz 
regulator podcisnia (bar i kPa). 

WYPOSAŻENIE: butla z poliweglanu 1l, z 
zaworem zabezpieczającym przed 
przepełnieniem, z regulatorem oraz 

wskaźnikiem podcisnienia, dreny silikonowe - 1 
szt., filtr bakteryjny - 1 szt., łacznik do drenów-

1 szt. Urz o wymiarach nie większych niż: 
35x21x18 cm , poziom hałasu 59-61 dBA 

szt. 14     

2. 

Automatyczny ciśnieniomierz na ramię   
z mankietem, z funkcją automatycznego, 

optymalnego pompowania mankietu (22-42 
cm) ; z wyswietlaczem LCD. Dokładność 

pomiaru ciśniania +/- 3 mmH, zakres 
pomiarowy tętna: 40-199 uderzeń na minutę, 

klasyfikacja wskaźników wyniku pomiaru 
ciśninia wg. WHO,  zasilanie na baterie, 

zasilacz w zestawie, funkcja wyłaczania się po 
1 minucie, automiatyczne pompowanie 

mankietu oraz automatyczne wypuszczanie 
powietrza z mankietu. 

szt. 16     
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3. 

Termometr bezdotykowy, na podczerwień,  
z wyświetlaczem LCD, zakres pomiaru 

temperatury ciała: 32,0 °C- 43,0 °C,  
z dokładnością: +/- 0,3°C, z alarmem 

podwyższonej temperatury, z możliwością 
odległości pomiaru: 3cm-5 cm. Pomiar 

wykonywany w ciągu 1 sekundy, zasilanie na 
baterie, z funkcją automatycznego wyłączania 

szt. 25     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 9 Pościel jednorazowa (CPV: 39512000-4) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Komplet pościeli medycznej STANDARD 
Wykonane z zielonej włókniny o gramaturze 

20/m2. Produkt jednorazowy. W skład 
kompletu wchodzi: poszewka na poduszkę 

(wymiary: 70 x 80 cm), poszewka na 
koc/kołdrę (wymiary 160 x 200 cm), 

prześcieradło (wymiary 160 x 210 cm) 

kpl. 30     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 10 Dozowniki (CPV 39831700-3) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

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) 

szt. 73     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 11 Aparat do dekontaminacji (CPV: 33100000-1) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Przenośne urządzenie do automatycznej dezynfekcji 
pomieszczeń (wraz ze sprzętem elektronicznym). Funkcje 

urządzenia: 
- likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, sporów– skuteczność 

zgodnie z normą NFT 72-281 (2014); 
- możliwość wyboru kubatury dezynfekowanego 
pomieszczenia (w zakresie od 10 do 1000m3); 

- automatycznie wyłączanie się po etapie dyfuzji środka; 
- możliwość komputerowego zapisu danych - oprogramowanie 

do zapisu parametrów dezynfekcji; 
- moc min. 1000 W; 

- napięcie 230 V; 
- prędkość turbiny min. 22000 t/min; 

- prędkość powietrza na wylocie/ szybkość wyrzutu środka 
przy dyszy: min. 80m/s; 

- urządzenie z kompletem biobójczych środków 
eksploatacyjnych (min. 4 litry) opartych na 12% roztworze 

nadtlenku wodoru; gotowy do użycia, biodegradowalny roztwór 
wodny, nie pozostawiający osadu, niekorozyjny 

szt. 1     

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

 
Część nr 12 Stacje dezynfekujące (CPV: 39330000-4) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Wolnostojąca automatyczna stacja do dezynfekcji rąk.  
Spełniająca minimalne funkcje:  

- metalowa konstrukcja z blachy stalowej grubości min. 
1,5 mm; kolor z palety RAL (malowanie proszkowe) do 

uzgodnienia z Zamawiającym, z oznaczeniem 
graficznym,  

- bezdotykowe podawanie płynu dezynfekującego 
(czujnik zbliżeniowy); 

- zintegrowany pojemnik na płyn - możliwość 
uzupełnienia płynem do 5 litrów; 

- możliwość regulacji ilości podawanego płynu; 
- wewnątrz pojemnik ociekowy na nadmiar płynu (min. 

500 ml) wykonany ze stali nierdzewnej; 
- zasilanie akumulatorowo-sieciowe  

- wymiary stacji: wysokość od 140 do 145 cm, 
szerokość od 30 do 35 cm, głębokość od 15 do 35 cm. 

- stacje przeznaczona do użytku wewnętrznego z 
przeznaczeniem do miejsc charakteryzujące się dużym 

przepływem osób 

szt. 10     

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

 
Część nr 13 Łóżka szpitalne (CPV 33192120-9)  2 szt. 

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

 
Część nr 14 Szafki przyłóżkowe (CPV 33192000-2)  31 szt. 

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. 

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 15 Materace przeciwodleżynowe (CPV 39143112-4) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

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 

szt. 15     

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

 
Część nr 16 Tablice manualne (CPV: 30195920-7) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Tablica/stół do ćwiczeń manualnych z oporem 
dedykowana do rehabilitacji 

dłoni/nadgarstka/przedramienia. Regulowana 
wysokość w zakresie 55-88 cm. Na wyposażenie 

trwale przymocowane do blatu (wymiar: 90-104 cm x 
50-55 cm) składają się: wałek drewniany, siatka 

rehabilitacyjna (komplet 6 siatek o różnych oporach w 
obręczach napinających), 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 

szt. 12     

 RAZEM X X X  X X 

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

 
Część nr 17 Podwieszki transportowo – kąpielowe (CPV: 34000000-7) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Podwieszka uniwersalna,  pełna, z podparciem głowy 
do przemieszczania pacjenta z pozycji lezącej lub 

siedzącej. Podwieszka wykonana z poliestrowej siatki 
przystosowanej do kąpieli. Przystosowana do 

maksymalnego obciążenia  250-275 kg. Mocowanie 
wieszak: 2,3,4-punktowy, występująca w różnych 

rozmiarach: XS-XXL, możliwość prania w temperaturze 
85°C-95°C 

szt. 10     

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

 
Część nr 18 Sofy (CPV 39150000-8) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

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 

szt. 2     

 RAZEM X X X  X X 

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

 


