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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Lp. Nazwa Opis techniczny Ilość 

MEBLE 

1. Półki na sprzęt -wys. 1800 mm, szer. 1400 mm, gł. 400 mm; 

- cztery półki wykonane z płyty meblowej powlekanej lakierem 

akrylowym,  o grubości  min 22 mm, oklejonej obrzeżem 2mm ABS. 

Konstrukcja skrzyni osadzona na metalowym chromowanym stelażu  

ze stopkami poziomującymi. Wzmocnienia pod każda półką 

wykonane z profili stalowych - chromowanych.  Półki regulowane w 

trzech zakresach.  Kolor do wyboru po uzgodnieniu z wykonawca i 

wcześniejszym  zaprezentowaniu wizualizacji 3D przedstawiającej 

produkt.   
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2. Szafki, półki Zestaw segmentów długości do max 6 m. Segmenty w połowie 

zamykane w połowie otwarte. Dowolna kombinacja szafek, szuflad , 

półek .Meble  wykonane z płyty meblowej   powlekanej lakierem 

akrylowym o grubości  min 18 mm, oklejonej obrzeżem 2mm ABS. 

Konstrukcja korpusów  osadzona na metalowym chromowanym 

stelażu  ze stopkami poziomującymi. Wzmocnienia pod każda półką 

wykonane z profili stalowych - chromowanych.  Półki regulowane w 

trzech zakresach.  Uchwyty bezpieczne, zamki patentowe.  Kolor do 

wyboru po uzgodnieniu z wykonawca i wcześniejszym  

zaprezentowaniu wizualizacji 3D przedstawiającej produkt. 

 

1 (kpl.) 

3. Biurko z krzesłem - wymiary blatu 140x70 cm, materiał wykonania z płyty meblowej 

powlekanej lakierem akrylowym,  o grubości min 22 mm, oklejonej 

obrzeżem 2mm ABS , wyposażone w kontenerek jezdny z 

szufladami na kółkach z hamulcem, w biurku  stopki regulowane, w 

kolorze do wyboru. 

 - krzesło plastikowe, obite tworzywem sztucznym, na kołach 

jezdnych z regulowanym kątem oparcia oraz regulacją wysokości 

siedziska. Kolor do uzgodnienia. 
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4. Biurko z 2 

krzesłami 

- wymiary blatu 140 x 70 cm, z płyty OSB wykończonej okleiną 

ABS, wyposażone w kontenerek jezdny z szufladami, stopki 

regulowane, w kolorze do wyboru. Krzesło plastikowe, obite 

tworzywem sztucznym, na kołach jezdnych z regulowanym kątem 

oparcia oraz regulacją wysokości siedziska. Kolor do uzgodnienia. 
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5. Szafa na 

dokumentację 

- 1900 mm (wysokość), 1600 mm (szerokość), 350 mm (głębokość), 

podzielona na dwa oddzielne segmenty ,  wyposażona w 16 półek, 

zamykana na 4 drzwi na zawiasach puszkowych, z zamkiem 3-

punktowym. Materiał wykonania z płyty meblowej powlekanej 
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lakierem akrylowym,  o grubości min 22 mm, oklejonej obrzeżem 

2mm ABS 

7. Stoliki - wymiar blatu 130x80 cm, wysokość 76 cm, stelaż metalowy, stelaż 

fi 50x1,5mm, wieniec pod blatem z rurki fi 20x1,5mm,  chromowany 

,  wykonany z płyty meblowej o grubości 28mm  oraz stelaża 

stalowego malowanego proszkowo. Materiał wykonania z płyty 

meblowej powlekanej lakierem akrylowym,  o grubości min 22 mm, 

oklejonej obrzeżem 2mm ABS 
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8. Stół i 4 krzesła - wymiar blatu 130 x 80 cm, wysokość 76 cm, stelaż metalowy 

składany, konstrukcja  fi 50x1,5mm, wieniec pod blatem fi 

20x1,5mm chromowany  składany, wykonany z płyty meblowej o 

grubości 28mm. Krzesła na stelażu metalowym, wykonane  z rurki fi 

25 x1,5 mm, chromowany,   oparcie i siedzisko ze sklejki, 

tapicerowane ekoskórą. 

 

1 (kpl.) 

9. Stół i 2 krzesła - wymiar blatu 130 x 80 cm, wysokość 76 cm, stelaż metalowy 

składany, konstrukcja  fi 50x1,5mm, wieniec pod blatem fi 

20x1,5mm chromowany  składany, wykonany z płyty meblowej o 

grubości 28mm. Krzesła na stelażu metalowym, wykonane  z rurki fi 

25 x1,5 mm, chromowany,   oparcie i siedzisko ze sklejki, 

tapicerowane ekoskórą. 

 

1 (kpl.) 

10. Krzesła - stelaż krzesła wykonany z rury fi 25x1,5mm, chromowany. 

Siedzisko i oparcie tapicerowane eko – skórą w kolorze do ustalenia. 
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11. Łóżko z materacem 

i pościelą 

- konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wym. 4 x 4 

cm, pokrytych lakierem poliestrowo – epoksydowym lub 

malowanych proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, 

chemiczne i promieniowanie UV. 

- wymiary zewnętrzne łóżka: dł. całkowita 1800 mm, (+/- 30mm). 

Szer. całkowita 900 mm, (+/- 30 mm). 

- obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z płyty meblowej. 

- obudowa oraz barierki boczne estetycznie wykończone o 

ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych. 

- barierki boczne łóżka zintegrowane z obudową, zabezpieczające 

pacjenta na całej długości leża. 

- leże łóżka 1 segmentowe. Wymiar leża: 1700 x 800 mm (+/- 30 

mm). 

- rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką. 

- rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki 

oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania 

wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka. 

- wysokość leża od podłoża: 350 mm, (+/- 50 mm). 

- podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 

mm z indywidualną blokadą jazdy. 
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- wzmocniona podstawa leża, obciążenie maksymalne łóżka min. 175 

kg. 

- elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z 

pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, 

nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany 

pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę L 

z okapnikiem, grubość min. 10 cm, odporny na dezynfekcję. 

Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien 

posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości 

nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do 

tego podmiot.,  

- komplet pościeli, tj kołdra o wymiarach 160x200 cm wykonana z 

materiałów antyalergicznych, umożliwiająca właściwą cyrkulację 

powietrza oraz prawidłowe utrzymanie ciepła, z możliwością prania 

w temperaturze 95°C, poduszka o wymiarach 50x60 cm wykonana z 

materiałów antyalergicznych, umożliwiająca właściwą cyrkulację 

powietrza, z możliwością prania w temperaturze 95°C, prześcieradło 

z gumką, wykonane z materiału wysokiej jakości, umożliwiającego 

pranie w wysokich temperaturach, zestaw poszewek o wymiarach 

odpowiadających wymiarom pościeli, wykonane z wysokiej jakości 

bawełny z możliwością prania w temperaturze min. 60°C. 

12. Szafa ubraniowa - 1900 mm (wysokość), 900 mm (szerokość), 450 mm (głębokość), 

wyposażona w 8 półek po jednej stronie i wieszak po drugiej stronie, 

zamykana na 2 drzwi na zawiasach puszkowych, z zamkiem 3-

punktowym.  Materiał wykonania z płyty meblowej powlekanej 

lakierem akrylowym,  o grubości min 22 mm, oklejonej obrzeżem 

2mm ABS. 
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13. Komoda z 

szufladami 

- wysokość 1600 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 700 mm,  

wyposażona w 6 szuflad na prowadnicach  aluminiowych. Materiał 

wykonania z płyty meblowej powlekanej lakierem akrylowym,  o 

grubości min 22 mm, oklejonej obrzeżem 2mm ABS,  uchwyty 

bezpieczne. 
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14. Sofa z fotelami - sofa 3 osobowa z pojemnikiem na pościel, wymiary powierzchni 

spania min. 1400x1900 mm, mechanizm rozkładania DL, Sedak, 

Wózek, materiał obiciowy – eko-skóra trudnopalna, materiał 

wypełnienia – pianka poliuretanowa min 40 mm grubości, sprężyny 

bonelowe, materiał ramy – drewno lub metal, kolor do wyboru przez 

zamawiającego (min. 10 rodzai), dwa fotele wykonane z takich 

samych materiałów jak sofa. 

 

1 (kpl.) 

15. Meble tarasowe - 3 stoły o wymiarach max. 900x650x670 (przy czym wysokość 

każdego stołu do uzgodnienia z zamawiającym) wykonane na stelażu 

z rury stalowej fi 32x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat stołu 

wykonany z listew drewnianych impregnowanych, z zaokrąglonymi 

brzegami; 

- 15 krzeseł wykonanych na stelażu z rury stalowej fi 32x1,5 mm, 

malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna 

impregnowanego. Wysokość siedzisk dostosowana proporcjonalnie 

do wysokości stołów (do uzgodnienia z zamawiającym); 

 

1 (kpl.) 



 
- do krzeseł poduszki do siedzenia, poszycie możliwe do ściągania i 

prania. 

16. Meble tarasowe - fotel dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci w wieku 5-15 lat. 

Możliwość przewożenia dziecka. Posiadający certyfikat wyrobu 

medycznego 

 

1 

ROLETY DO OKIEN 

1. Rolety do okien-

zaciemniające 

- rolety, do okien dachowych o wym. 114x140 cm (8 szt.) 94x140 cm 

(2 szt.), ze specjalną powłoką nieprzepuszczającą światła. Zwijane 

ręcznie, kolor do wyboru 

 

3 

 

2.  Rolety do okien-

zaciemniające 

- rolety, do okien dachowych o wym. 114x140 cm (6 szt.), 94x140 

cm (2 szt.), ze specjalną powłoką nieprzepuszczającą światła. 

Zwijane ręcznie, kolor do wyboru 

 

1 

 

3. Rolety do okna - rolety, do okien dachowych o wym. 114x140 cm (8 szt.), 94x140 

cm (2 szt.), ze specjalną powłoką nieprzepuszczającą światła. 

Zwijane ręcznie, kolor do wyboru 
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4. Rolety do okna - rolety, do okien dachowych ze specjalną powłoką 

nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru 

 

1 

 

5. Rolety do okna - rolety, do okien dachowych ze specjalną powłoką 

nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru 

 

1 

 

6. Rolety do okna - rolety, do okien dachowych ze specjalną powłoką 

nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru 

1 

 

7. Rolety do okna - rolety, do okien dachowych ze specjalną powłoką 

nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru 
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WYPOSAŻENIE 

1. Kubeł na śmieci - plastikowy o pojemności ok. 60 l 15 

2. Dywan - kolorowy dywan wykonany z przędzy, o wymiarach 3x3m. Materiał 

wysokiej jakości, łatwy do utrzymania czystości 

1 

3. Wykładzina 

dywanowa 

- wykładzina z materiału syntetycznego do pomieszczenia o wym. 

859x977 mm. Materiał wytrzymały, wysokiej jakości, umożliwiający 

łatwe utrzymanie czystości. 

1 

4. Rośliny tarasowe - projekt i wykonanie usługi dostawy roślin na patio, po uzgodnieniu 

z klientem 

1 (kpl.) 

5. Wyposażenie 

kuchni 

- zabudowa aneksu kuchennego po uzgodnieniu z zamawiającym  



 
- lodówka kl. Energetycznej A++ o wym. ok. 190 cm wys., 80 cm 

szer., 60 cm gł., 

- kuchnia gazowo-elektryczna: 4 palniki gazowe, żeliwne ruszty, 

piekarnik elektryczny. Wymiary ok. 80 cm wys., 50 cm szer., 60 cm 

gł. 

1 (kpl.) 

 


