
Zadanie 2

Tabela 1

OPIS  WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH

Łożko rehabilitacyjne z interkomem - 12 szt
 

Oferowany model/typ:  
Producent:   

Kraj pochodzenia:  
Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Tak  
2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak  

3

Konstrukcja łóżka wykonana z profile stalowych o 
wym. 50x20mm malowanych proszkowo kolorze 
zbliżonym do koloru obudowy, Stabilna konstrukcja 
uniemożliwiająca chybotanie leża podczas siadania 
i użytkowania 

Tak

4

Leże łóżka  czterosegmentowe z regulacją 
segmentów oraz wysokości leża przy pomocy 
siłowników elektrycznych sterowanych pilotem 
przewodowym ( możliwość blokady funkcji na 
pilocie) 

Tak

5
Obudowa łóżka w kolorze buk  z drewna i płyty 
laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami 
bocznymi poruszającymi się w  ceowniku 
aluminiowym półzamkniętym 

Tak

6
Szczyt łóżka w formie skrzyni , przód i tył płyta 
laminowana , słupki oraz krawędź górna z drewna 
bukowego ( nie dopuszcza się skrzyni szczytu w 
formie wypukłej) 

Tak

7 Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga 
regulowana elektrycznie  min. 0-11o Tak

8 Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół 
jezdnych o średnicy min. 125mm Tak

9 W leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione 
w części środkowej Tak

10 Złożone barierki wystają ponad leże maksymalnie 2 
cm  ( bez materaca) Tak

11 Długość całkowita 2140mm±5mm Tak/Podać
12 Szerokość całkowita 1050mm±5mm Tak/Podać
13 Długość leża 2020mm±5mm Tak/Podać
14 Szerokość leża 890mm ±5mm Tak/Podać

15 Kąt odchylenia oparcia pleców 0o-70o  regulowany 
elektrycznie Tak

16 Kąt odchylenia segmentu uda 0-40o  regulowany 
elektrycznie Funkcja autokontur Tak

17
Regulacja kąta ramki podudzia  mechanizmem 
zapadkowym – przesuw wzdłużny systemem 
rolkowym

Tak

18 Regulacja wysokości leża min.  400-800mm ±5mm Tak/podać
19 Łóżko wyposażone w Wysięgnik ręki z podwieszką Tak

20 materac p/odleżynowy S.Ch piankowy gofrowany w 
pokrowcu paroprzepuszczalnym gr. 12 cm Tak
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Wyposażenie łóżka: Interkom: System interkomu w 
każdym pomieszczeniu dozorowanym musi składać 
się z panela stalowego z wbudowaną kamerą 
kolorową CMOS 1/3” o obiektywie szerokokątnym 
2.8mm i przybliżonym kącie widzenia 81° w 
poziomie i 65° w pionie wraz z możliwością 
mechanicznej  regulacji kamery o 15° w dowolnym 
kierunku. Interkom może posiadać obudowę 
podtynkową lub natynkową. Kamera w interkomie o 
technologii  IP z możliwością nagrywania na 
rejestratorze oraz integracją z telewizją 
przemysłową. W pomieszczeniu dyżurki musi 
znajdować się monitor z dotykowym ekranem 
pojemnościowym TFT o przekątnej  7 cali z funkcją 
zarządzania za pomocą graficznego interfejsu oraz 
przycisków szybkiego wyboru. Powinien posiadać 
spis pomieszczeń oraz listę połączeń a także 
możliwość automatycznego zapisu zdjęć osób 
dzwoniących na karcie pamięci.  
Obraz musi być dodatkowo wyświetlany na 
monitorze (telewizorze) o przekątnej od 24 cali  do 
40 cali z jednoczesną funkcją podglądu wszystkich 
12-stu izolatoriów w pomieszczeniu dyżurki. 
Interkom musi posiadać łączność  dźwiękowa 
pomiędzy izolatorium a dyżurką.System interkomów 
musi posiadać możliwość rozbudowy do 20 
urządzeń.Cały system musi posiadać możliwość 
zapisu nagrań na dodatkowym rejestratorze

Tak

22
Wymagane dokumenty na wezwanie 
zamawiającego: karta katalogowa proponowanego 
produktu, Deklaracja CE,  Wpis lub zgłoszenie do 
URWMiPB

Tak/Podać
 

………………………………...      ......................................................

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 
        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )

 

OPIS  WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH

Szafka nocna - 12 szt
 

Oferowany model/typ:  
Producent:   

Kraj pochodzenia:  
Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Tak  
2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak  

3

Szafka w całości wykonana z płyty wiórowej 
laminowanejo grubości min.  18 mm, z 
zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o 
grubości 2 mm w kolorze płyty

Tak

4 wymiar szafki: ok. 40 x 40 x 51 cm Tak/Podać

5 szafka posiada otwartą półkę pod którą zanjduje się 
szafka zamykana na klucz Tak

6 uchwyt do szafki o rozstawie min 96 m. Tak

7 kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
przystąpieniem do realizacji Tak

29
Wymagane dokumenty na wezwanie 
zamawiającego: karta katalogowa proponowanego 
produktu, 

Tak/Podać
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………………………………...      ......................................................

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 
        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
 

OPIS  WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH
Stolik  okrągły - 12 szt.

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Tak  
2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak  
3 stolik okrągły z blatem fi 80 cm Tak

4

blat wykonany z  z płyty wiórowej laminowanejo 
grubości min.  18 mm, z zabezpieczonymi 
krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w 
kolorze płyty

Tak

5
blat posadowiony na 4 nogach w kolorze chrom 
(okrągłych lub kwadratowych do wyboru przez 
Zamawiającego)

Tak

6 kolorystyka do wyboru przez Zamwiajacego przed 
przystąpieniem do realizacji. Tak

7 wysokość stołu ok. 80 cm Tak

8
Wymagane dokumenty na wezwanie 
zamawiającego: karta katalogowa proponowanego 
produktu, 

Tak/Podać
 

………………………………...      ......................................................

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 
        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
 

OPIS  WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH
Krzesło stacjonarne - 12 szt.

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Tak  
2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak  
3 Krzesło   na 4 chromowanych   nogach Tak
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4
Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z 
profilowanej sklejki bukowej, kubełek pokryty 
obustronnie laminatem HPL 

Tak

5 Rama krzesła wykonana ze stalowej rury fi 16 x 2.0 mm Tak
6 Siedzisko i oparcie wykonane są z 8 warstw. sklejki bukowej o gr. 10.5 mmTak

7
 laminowane elementy drewniane z 
nielaminowanymi krawędziami sklejki 
zabezpieczone woskiem  

Tak

8 uchwyt w oparciu ułatwiający przenoszenie Tak

9 W standardzie stopki PP do powierzchni miękkich 
lub opcjonalnie stopki filcowe Tak

10 Całkowita wysokość: 810 mm (+/- 10 mm) Tak/Podać
11 Wysokość siedziska: 460 mm (+/-10 mm) Tak/Podać
12 Szerokość siedziska: 390 mm(+/-10 mm) Tak/Podać
13 Głębokość siedziska: 430 mm (+/-10 mm) Tak/Podać
 14 możliwosć składowania w stosie max. 4szt Tak/Podać

15
Wymagane dokumenty na wezwanie 
zamawiającego: karta katalogowa proponowanego 
produktu, Atest wytrzymałościowy: EN 13761, EN 
1728, EN 1022 

Tak/Podać
 

………………………………...      ......................................................

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 
        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
 

OPIS  WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH
Szafki ubraniowe - 12 szt.

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Tak  
2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak  

3
Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanejo 
grubości min.  18 mm, z zabezpieczonymi 
krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w 
kolorze płyty

Tak

4 Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę HDF w 
kolorze białym  grubości min. 3 mm Tak

5 wymiar szafy 72/57/190 (dokładny wymiar pobrać z 
natury) Tak

6 szafa  posadowiona na metalowych nóżkach Tak

7
szafa dzielona na 2 częśc. W jednej częsci znajdują 
się półki , a w drugiej drążek na odzież 
przymocowany do boków szafy)

Tak

8 półki wykonane z płyty meblowej o gr. Min 18 mm z 
możliwością regulacji wysokści ułożenia półki Tak

29
Wymagane dokumenty na wezwanie 
zamawiającego: karta katalogowa proponowanego 
produktu

Tak/Podać
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………………………………...      ......................................................
   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
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