
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Wyposażenie Dziennego 
Domu Senior+  - część 1 (MEBLE )                                                                                          

(Namysłów, ul. Pułaskiego 3B) 

Lp. 
Nazwa 

elementu 
Wymagania 

Ilość 

1. Stoły (jadalnia, 
sala spotkań) 

Stoły prostokątne.  Wymiary blatu: 120 x 80 cm. 
Blaty ze sklejki lub płyty wiórowej  o grubości 
min. 25 mm, z kolorowym laminatem HPL (kolor 
do uzgodnienia z zamawiającym). Rogi blatów 
zaokrąglone. Konstrukcja nóg - stelaż metalowy 
chrom lub malowany proszkowo Obrzeża PCV w 
kolorze blatu. 

5 szt. 

2. Krzesła 
(jadalnia, sala 
spotkań) 

Krzesła pasujące do stołów z poz. 1.Siedzisko i 
oparcie z tworzywa sztucznego, wygodne, 
wytrzymałe, plamoodporne. Wysokość siedziska 
około 48 cm +/- 4 cm. Stelaże krzeseł w kolorze 
stelaży stołów.  

20 szt. 

3.  Witryny 
(jadalnia, sala 
spotkań, 
pomieszczenie 
klubowe) 

Trzy witryny. 
Wymiary (cm) 190 x 80 x 40 (wys., szer., gł.). 
Konstrukcja płyta meblowa o gr. 18 mm. Górna 
część (2/3) drzwi szklane (szkło bezpieczne) z 3 
półkami, zamykane na klucz. Dolna część (1/3) 
szuflady na ½ szerokości, ilość szuflad 2 kolumny 
po 2 szt. Każda kolumna zamykana na 1 klucz 
centralny zamontowany w górnej szufladzie. 
Szuflady na prowadnicach zapobiegających 
wypadnięciu. Kolorystyka do uzgodnienia. 

1 kpl. 

4. Krzesła 
obrotowe 

Krzesło obrotowe dla seniorów z oparciem, z 
tworzywa sztucznego, odpornego na działanie 
zabrudzeń, charakteryzujące się wysoką 
odpornością mechaniczną, siedzisko profilowane. 
Kolor do uzgodnienia. 

6 szt. 

5. Stoliki pod 
komputery 

Stoliki komputerowe na metalowych 
kwadratowych nogach. Blaty wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej 
obrzeżem o gr. 2 mm. Wysuwana półka na 
klawiaturę oraz wieszak na komputer.  
 wym. blatu 116 x 58 cm 

5 szt. 

6. Stoliki pod 
drukarki 

Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z 
kolorowymi elementami z płyty o gr. 18 mm 
pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.  
wym. 80 x 60 x 76 cm  
 wym. frontu szuflady 46 x 11 cm  
 wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm 

2 szt. 

7. Regały do 
biblioteczki 

2 (dwie) biblioteczki z szafką w dolnej części i 
półkami do eksponowania książek w górnej 
części. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, wym. 79,5 x 41 x 186 cm , szafka z 2 
półkami, każda o wym. 37 x 35,5 x 31,5 cm , 9 
przegródek o wym. 24 x 34 x 34 cm. 

1 kpl. 
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Lp. 
Nazwa 

elementu 
Wymagania 

Ilość 

8. Kanapy, fotele, 
stoliki 

Dwa 3 osobowe fotele, metalowe okrągłe nóżki 
umożliwiające poziomowanie mebla. Siedziska i 
oparcia pokryte wysokiej jakości, bardzo 
wytrzymałą tkaniną. Duża odporności na plamy i 
zabrudzenia. 100 % poliester. Gramatura: 476 
g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 
cykli. • wys. siedziska 41 cm.  
 
2 (dwa) stoły na metalowej konstrukcji w kolorze 
aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone 
w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwiająca 
wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 
25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem 
o gr. 2 mm, wym. 120 x 200 cm. 
 
1 (jedna) ławka korytarzowa na metalowym 
stelażu z pojedynczymi siedziskami wykonanymi 
z profilowanej sklejki o gr. 8 mm. 4-osobowa , dł. 
193 cm. 

1 kpl. 
 

9. Łóżka, szafki Łóżko rehabilitacyjne szpitalne. 3 (trzy) szt. 
-regulacja wysokości leża dwustopniowa 
-regulacja kąta nachylenia oparcia - płynna przy 
pomocy sprężyny hydraulicznej , 
-regulacja podnóżka -skokowa manualna, 
-leże wykonane z plastikowych kształtek - 
demontowane całkowicie 
-wysięgnik i barierki w standardowym 
wyposażeniu 
Dane techniczne: 
Sterowanie manualne 
Stelaż metalowy 
Rodzaj barierki metalowa 
Szerokość łóżka 93 cm 
Długość łóżka 215 cm 
Kąt nachylenia podgłówka 83 stopnie 
Wysokość od kółek do leża 42 cm 
Wysokość od ziemi do leża 54 cm 
Maksymalny udźwig 170 kg 
 
Przykładowy wygląd łóżka: 

3 szt. 
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Lp. 
Nazwa 

elementu 
Wymagania 

Ilość 

 
Materace do w/w łóżek - 3 (trzy) szt. 
Materac bazowy gąbkowy płaski w pokrowcu 
typu trykot wykonanego z poliestru (PES) z 
zamkiem błyskawicznym . Pokrowiec 
wytrzymały, odporny na rozrywanie i tarcie oraz 
na kwasy organiczne i mineralne. Lekki i 
elastyczny, niegniotący się, łatwy w praniu i 
konserwacji, nie zbiegający się. Po przyjęciu 
wilgoci, szybko ją wyparowuje i schnie.  
 
Szafki - 3 szt. do w/w łóżek:  
-szafka wyposażona w kółka (z hamulcami), które 
pozwalają na wygodne jej przemieszczanie wraz 
z zawartością. Wykonana z płyty laminowanej o 
gr. 18 mm, z obrzeżem ABS multiplex. , wym. 
55,5 x 45 x 89,7 cm , wym. szuflady 43,5 x 33 x 
7,5 cm , wym. półki 48,5 x 42,5 x 13 cm, wym. 
przestrzeni w szafce 48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2) 

10. Biurka Biurka - 2 (dwie) szt. Wymiary (cm) 160 x 71,5 x 
76 
Konstrukcja płyta wiórowa laminowana o gr. 28 
mm. 
Blat pokryty laminatem HPL. 
Tył biurka całkowicie zabudowany płytą 
wiórową. 
Pod blatem 2 szafki zamykane na klucz (z jednej 
strony biurka szafka z szufladą i półką, z drugiej 
strony biurka szafka z 4 szufladami). 
Obrzeża PCV. 
Kolorystyka do uzgodnienia. 

2 szt. 

11. Kozetka do 
gabinetu 
zabiegowo-
pielęgniarskiego 

Jedna kozetka rehabilitacyjna przeznaczona do 
badań medycznych. Metalowa konstrukcja i 
leżanka pokryta skajem. Kozetka dwuczęściowa z 
regulowanym kątem nachylenia wezgłowia, wym. 

1 szt. 
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Lp. 
Nazwa 
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Wymagania 

Ilość 

182 x 50 x 55 cm.  
 
Jeden parawan pojedynczy, składany. Posiadający 
dwa kółka do swobodnego przemieszczania.  
 wym. 100 x 185 cm. 

 
 

12. Zestaw mebli 
do gabinetu 
zabiegowo-
pielęgniarskiego 

Jedna szafa lekarska dzielona. Metalowa szafki 
lekarskie z przeszklonymi drzwiami i półkami. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, 
ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna 
półka szafy zabudowana drzwiami metalowymi.  
• wym. 80 x 43,5 x 180 cm 
 
Jedna szafka medyczna z zielonymi drzwiami, 1 
przestawna półka, blat wykonany z melaminy.  
wym. 50 x 42 x 74,5 cm                                             
 
Jedno biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 
18 mm, z kolorowymi elementami z płyty o gr. 18 
mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.  
 wym. 80 x 60 x 76 cm  
 wym. frontu szuflady 46 x 11 cm  
 wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm 
 
Jedno krzesło obrotowe wyposażone w wysokie, 
ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 
zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. 
Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. 
Materiał: 100% włókno syntetyczne.  
 śr. 63 cm  
 wys. siedziska 42,5-55,5 cm 
 
Jeden wieszak stojący na ubrania W30 wenge 
stojak  
wymiary: wysokość: 188 cm 
materiał: drewno gięte 
kolor: wenge 
 

1 kpl. 
 

 
Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1. W opisie przedmiotu zamówienia określono wymiary mebli. Podane wymiary należy 
uznać jako przewidywane i mogą nieznacznie różnić się ze względu na posiadane 
produkty. Wymiary, wysokości przewidywanych produktów należy traktować jako 
typowe, standardowe. 

2. Przewidziana kolorystyka poszczególnych elementów zamówienia zostaną 
zweryfikowane i uzgodnione z zamawiającym. 

3. W związku ze specyfiką zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia mogą pojawić się 
znaki towarowe. W przypadku gdy w pozycji opisu przedmiotu zamówienia pojawia się 
nazwa znaku towarowego, przy wycenie należy uwzględnić materiał określony w opisie 
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przedmiotu zamówienia lub określić – wycenić materiał mu równoważny (art. 29, ust. 3 
ustawy). 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone wyposażenie, a okres 
gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu 
odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami 
gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie. 

6. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiąże się wymienić sprzęt na nowy o 
równorzędnych parametrach (lub lepszych). 

7. Wykonawca zobowiązuje się wymienić asortyment, który uległ awarii na nowy 
o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw. 

8. Produkty/urządzenia posiadają wszelkie niezbędne, do normalnego funkcjonowania, 
instrukcje i certyfikaty w języku polskim. 

9. Wszystkie  produkty muszą być fabrycznie nowe, w całości nieużywane, 
nierekondycjonowane, niepowystawowe, nieregenerowane, kompletne. Wyjątek stanowią 
silniki, które muszą być zgodne z opisem zawartym jest w niniejszym załączniku. 

10. Wszystkie produkty i ich elementy muszą być oznakowane przez producentów w sposób 
trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

11. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i 
gwarancje. Dokumenty, karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. 

12. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi 
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do 
używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu 
wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed 
dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć w/w dokumenty.  

13. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. 

 


