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SPECYFIKACJA DOSTAW – OPIS PRZEDMOIOTU ZAMÓWIENIA 

L.P. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Rysunek poglądowy  ILOŚĆ 

Szatnia i korytarz 

1 Szafka szatniowa 

Szafka szatniowa metalowa, biała z półką na nakrycia głowy i drążkiem 
na wieszaki, z haczykami, o wymiarach do 1800x500x300mm [+/- 10%] 
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2 Pralko-suszarka 

Urządzenie o parametrach minimalnych: klasa energetyczna A, klasa 
prania A, klasa wirowania A, pojemność prali/suszarki: 9kg/6kg, 

sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny, prędkość wirowania 
[obr/min] 1400, blokada panelu sterowania. Automatyczny dobór wody 

do wielkości załadunku. [np. Whirlpool FWDG96148SBS EU lub produkt 
równoważny] 
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3 Stół składany do prasowania 

Urządzenie o parametrach minimalnych: wymiary blatu 130x35 cm [+/- 
10%], stalowy stelaż,  antypoślizgowe nóżki, metalowa podstawka pod 

żelazko, regulowana wysokość. 
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Kuchnia 

 

4 
Zabudowa kuchenna 

 
Zabudowa kuchenna tj. szafki dolne oraz górne, wykonana z materiałów 

odpornych na zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę (kolor do 
uzgodnienia z inwestorem), długość ciągu maksymalnie 423 cm, w tym z 

miejscem na: 
-blat roboczy, 
- wolnostojącą chłodziarko-zamrażarkę o szerokości do 60 cm, wysokość 

do 190 cm, głębokość do 70 cm, 
 - wolnostojący okap o szerokości do 60 cm,  
- zlewozmywak dwukomorowy do zabudowy o wymiarach ok. 75,6cm x 
44,7 cm, 
- kuchnię wolnostojącą elektryczną z piekarnikiem o szerokości do 60 cm, 
głębokość do 65cm, 
- zmywarkę wolnostojącą o szerokości do 60 cm, głębokości do 70 cm. 
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5 Zlew + bateria 

Zlewozmywak granitowy dwukomorowy, o parametrach 756 x 447 mm, 
(kolor do uzgodnienia z inwestorem), bateria mocowana do zlewu z 
zaokrągloną obrotową wylewką, odporną na przebarwienia i wysoką 

temperaturę. Produkt musi być kompatybilny z poz. 4. 
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6 Kuchnia elektryczna 

Wolnostojąca kuchenka elektryczna o parametrach minimalnych: klasa 

efektywności energetycznej A, piekarnik elektryczny z termoobiegiem oraz 
grzaniem góra/dół, płyta ceramiczna –ilość pól grzejnych 4 (min. 1,0 kW 
każde). Szerokość do 60 cm, głębokość do 65 cm. Kolor do uzgodnienia z 
inwestorem.  [np. AMICA SHC11661 lub produkt równoważny]. Produkt 

musi być kompatybilny z poz. 4. 
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7 Okap 

Okap wolnostojący o parametrach minimalnych: obudowa wykonana ze 
stali szlachetnej (kolor do uzgodnienia z inwestorem) filtr wymienny, 

regulacja intensywności siły ssącej, wbudowane oświetlenie. Szerokość do 
60cm. [np. AKPO WK-5 SOFT 60 inox lub produkt równoważny]. Produkt 

musi być kompatybilny z poz. 4. 
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8 Chłodziarko-zamrażarka 

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka, o parametrach minimalnych: klasa 
efektywności energetycznej A+,  szerokość do 60 cm, wysokość do 190 cm, 

głębokość do 70 cm, Pojemność użytkowa chłodziarki 210L, Pojemność 
użytkowa zamrażarki 90L, z zamrażalnikiem dolnym, automatyczne 
odszranianie chłodziarki, możliwość montowania drzwi po obydwu 

stronach, półki ze szkła hartowanego, kolor do uzgodnienia z inwestorem. 
Kolor do uzgodnienia z inwestorem. [np. AMICA FK3296.3F lub produkt 

równoważny]  Produkt musi być kompatybilny z poz. 4. 
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9 Zmywarka 

Wolnostojąca zmywarka o parametrach minimalnych: klasa efektywności 
energetycznej A+, 12 kompletów naczyń, wyjmowany pojemnik na 
sztućce, szerokość do 60 cm, głębokość do 70 cm, zabezpieczenie 

przeciwwypływowe/przed zalaniem. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. 
lub równoważny. [np. BOSCH SMS24AW00E lub produkt równoważny]. 

Produkt musi być kompatybilny z poz. 4. 
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10 Ekspres do kawy 

Automatyczny, ciśnieniowy ekspres do kawy o  
parametrach minimalnych: moc 1500W,elektroniczne sterowanie, 

wbudowany młynek ceramiczny, możliwość parzenia kawy mielonej i 
ziarnistej, regulacja stopnia zmielenia kawy, funkcja spieniania mleka, 
funkcja gorącej wody, funkcja samooczyszczania. [np. SIEMENS EQ.6 

TE617203RW lub produkt równoważny] 
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11 Zestaw garnków 

 
Zestaw garnków wykonany ze stali nierdzewnej z nienagrzewającymi się 
uchwytami, przystosowany do kuchenek indukcyjnych, elektrycznych, 
ceramicznych, gazowych, z możliwością mycia w zmywarce. Zestaw o 
parametrach minimalnych: Rondel o średnicy 16 cm (1,5L) z pokrywką, 
Garnek o średnicy 18 cm – (2L) z pokrywą, 
Garnek o średnicy 20 cm – (2,5L) z pokrywą, 
Garnek o średnicy 24 cm – (4,5L) z pokrywą, 
Garnek o średnicy 28 cm (6,5L)  z pokrywą, 
Patelnia 24 cm + pokrywa, 
Patelnia 28 cm + pokrywa.  
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12 Zestaw obiadowy na 6 osób 

 
Zestaw talerzy wraz z salaterką wykonanych z materiału hartowanego, 
przystosowane do mycia w zmywarce oraz do użytku w kuchenkach 

mikrofalowych, odporne na zmiany temperatury o parametrach 
minimalnych:  
6 talerzy deserowych 19,5 cm, 
6 talerzy płaskich 24,5 cm, 
6 talerzy głębokich 22,5 cm, 

salaterka 24 cm. 
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13 Komplet sztućców na 6 osób 

 
Komplet sztućców 24-elementowy wykonany ze stali nierdzewnej  
w składzie: 
6 x łyżka do zupy, 
6 x nóż, 

6 x widelec, 
6 x łyżeczka do herbaty, z możliwością mycia w zmywarce.  
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14 Filiżanki do kawy i herbaty 

Filiżanki wraz ze spodkami, odporne na zmiany temperatury, z 
możliwością mycia w zmywarce oraz używania w kuchence mikrofalowej o 

pojemności minimalnej 250 ml. 
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15 Szklanka 

Szklanka wraz z uchem, wykonana ze szkła odpornego na zmiany 
temperatury, przystosowana do mycia w zmywarce o pojemności 

minimalnej 250 ml. 
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16 Krzesło  

Krzesło tapicerowane wykonane z stali (nogi, stelaż) oraz materiału 
odpornego na wilgoć, (kolor do uzgodnienia z inwestorem) o parametrach 
minimalnych: wysokość od podłoża do siedziska 45 cm, wysokość oparcia 

mierzona od siedziska 45cm, głębokość siedziska 40cm. [+/- 10%] 
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Pomieszczenie ogólnodostępne 

17 Kanapa 

Kanapa tapicerowana, kompletna do fotela, wykonana z materiału 
odpornego na zabrudzenia  (kolor do uzgodnienia z inwestorem) o 

parametrach minimalnych: 2 osobowa, szerokość 160 cm, głębokość 90 

cm, wysokość całkowita 75 cm [+/- 10%] 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 

18 Fotel 

Fotel tapicerowany, kompletny do kanapy, wykonany z materiału 
odpornego na zabrudzenia  (kolor do uzgodnienia z inwestorem) o 

parametrach minimalnych: szerokość 85 cm, głębokość 90cm, wysokość 
całkowita 75 cm [+/- 10%] 
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19 Zestaw mebli  

Zestaw składający się z szafki pod telewizor/komody wykonanej z 
materiałów odpornych na zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę o 

parametrach minimalnych: wysokość min 50 cm, głębokość 45 cm, 
szerokość max 190 cm (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wraz z dwoma 

stolikami kawowymi wykonanymi z materiałów odpornych na 
zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę o parametrach minimalnych: 

wysokość 45 cm, szerokość 55 cm, długość max 90 cm. 
[+/- 10%] 
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Pokój zabiegowo - pielęgniarski 

20 Umywalka z szafką 

Zestaw: szafka o parametrach minimalnych: wys. 80 cm, szerokość 50 
cm, głębokość 25 cm. Wykonana z płyty wiórowej, odporna na wilgoć, 

ścieranie, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi lub jednoskrzydłowymi oraz 
półką wewnętrzną (kolor do uzgodnienia z inwestorem), wraz z umywalką 
ceramiczną i baterią jednouchwytową stojącą (mieszacz ceramiczny, kolor 

chrom) z syfonem i wężykami montażowymi. [+/- 10%] 
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21 Biurko 

Biurko o parametrach minimalnych: Szerokość 120cm, głębokość 60, 
wysokość 75 cm, wykonane z materiałów odpornych na zarysowania, 
wilgoć, z szufladą i szafką zamykaną, przystosowane do użytkowania 

komputera stacjonarnego, kolor do uzgodnienia z inwestorem. [+/- 10%] 
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22 Fotel do biurka 

Fotel obrotowy na kółkach, wykonany z materiału odpornego na wilgoć, 
(kolor do uzgodnienia z inwestorem), o parametrach minimalnych: 

wysokość od podłoża do siedziska 45cm, wysokość całkowita 115 cm, 
głębokość siedziska 45 cm, z regulowaną wysokością siedziska 

(amortyzator gazowy), podłokietnikami, maksymalnym obciążeniem 120 
kg. [+/- 10%] 
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23 Krzesło 

Krzesło tapicerowane wykonane z stali lub drewna (nogi, stelaż) oraz 
materiału odpornego na wilgoć, (kolor do uzgodnienia z inwestorem) o 
parametrach minimalnych: wysokość od podłoża do siedziska 45cm, 

wysokość oparcia mierzona od siedziska 45cm, głębokość siedziska 40cm. 
[+/- 10%] 
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24 
Szafka medyczna 

dwudrzwiowa 

Szafka medyczna dwudrzwiowa o parametrach minimalnych: Szerokość 
90cm, głębokość 40 cm, wysokość 180 cm, korpus i drzwi z blachy 

stalowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem), dwa uchylne, przeszklone 
hartowaną szybą skrzydła drzwi wraz z zamkiem ryglującym, 4 półki z 

regulacją rozstawu pionowego - wykonane ze szkła hartowanego o 
maksymalnym udźwigu do 25 kg. [+/- 10%] 
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25 Lóżko zabiegowe 

Łóżko zabiegowe o parametrach minimalnych: długość 185cm, szerokość 

70 cm, regulowana wysokość, regulowane nachylenie oparcia pleców, 
wykonane z materiałów odpornych na wilgoć, (kolor do uzgodnienia z 

inwestorem), obciążenie 150 kg. [+/- 10%]  
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Pokój do Kinezyterapii 

26 
Fotel do ćwiczeń stawu 

kolanowego 

Fotel rehabilitacyjny o  parametrach minimalnych: wykonywanie ćwiczeń 
czynnych z oporem zginaczy i prostowników stawu kolanowego, możliwość 

jednoczesnego  usprawniania obydwu kończyn, 
konstrukcja fotela stalowa lub aluminiowa, regulacja kąta oparcia, 

obciążniki po 2 szt -0,5 kg, 1 kg, 1,25 kg. Maksymalne obciążenie 130 kg. 
Kolor do uzgodnienia z inwestorem.  
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27 
Bieżnia treningowa 

elektryczna 

Bieżnia elektryczna o parametrach minimalnych: obciążenie 140kg, 
regulowana prędkość (zmiana co 0,1 km/h), antypoślizgowy pas bieżni -

125cm x 45 cm, możliwość zmiany nachylenia kąta bieżni 0-15%, 
wyświetlacz (pokazujący czas, prędkość, dystans, kalorie, puls), klucz 

bezpieczeństwa, system amortyzacji bieżni. 
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28 
Rower elektryczno-

magnetyczny 

Rower treningowy elektryczno-magnetyczny o parametrach minimalnych: 
waga koła zamachowego 10 kg, elektromagnetyczny system oporu z 

płynną regulacją, wyświetlacz (pokazujący czas, prędkość, dystans, 
kalorie, tętno, programy treningowe), siodełko regulowane w pionie i 

poziomie, regulacja kąta nachylenia kierownicy, antypoślizgowe pedały, 
maksymalna waga ćwiczącego 150 kg. 
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29 
Rotor rehabilitacyjny do 

kończyn górnych i dolnych 

Rotor umożliwiający ćwiczenie kończyn górnych i dolnych. Regulację 
oporu za pomocą pokrętła. Maksymalny ciężar osoby ćwiczącej 120 kg. 

Możliwość używania spinaczy stóp oraz rękawic. 
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30 Materace do rehabilitacji 

Materac rehabilitacyjny o parametrach minimalnych:  195cm x 100 x 10 
cm, z  pianki poliuretanowej, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i 

antypoślizgowym (kolor do uzgodnienia z inwestorem) 
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31 Mini Stepper z komputerem 

 
Stepper z komputerem o parametrach minimalnych:   
-2 tłoki hydrauliczne, 
-maksymalne obciążenie 90 kg 
-pomiar czasu, 
-licznik kroków, 
-częstotliwość kroków, 
-pomiar zużytej energii, 
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32 Stół do masażu 

 
Stół do masażu o parametrach minimalnych: 
- długość 195 cm, szerokość 68 cm, 
- podstawa wykonana z profili malowanych proszkowo, 
- grubość tapicerki 6 cm, wykończenie tapicerką łatwo zmywalną (kolor do 

uzgodnienia z inwestorem) 
- leżysko kilkusegmentowe, 
- otwór w zagłówku, 
- zagłówek z podłokietnikami, 
- kąt pochylenia zagłówka oraz pochylenia części dolnej leżyska 
regulowany za pomocą sprężyn gazowych 
- Wysokość regulowana elektrycznie, 
- elektryczna regulacja do pozycji Pivota, 
- regulacja podnóżka do pozycji „Fotela” 
- możliwość ustawienia stołu do pozycji Trendelenburga 
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