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1

Łóżko łóżko kontynentalne, wymiary pod materac 90x200, dopuszczalne obciążenie min 150 kg, łóżko 

posadowione na stabilnych nogach. Długość całkowita 205-215 cm, wysokość całkowita ramy 31-36 

cm, wysokość wezgłowia 120-127 cm. Podstawa na stelażu drewnianym z listew prostych. Baza 

materaca z pianki poliuretanowej T-25 10 cm, pokrowiec i boki w tkaninie. Obicia tapicerskie z 

wytrzymałych materiałów odpornych na przecieranie, łatwych do utrzymania w czystości.  Kolory do 

uzgodnienia

 szt 15

2
Materac  Wymiary 90x200x12-14 cm. Zawiera sprężyny bonelowe, warstę kokosu, piankę poliuretanową T30 

o grubości  2cm. Pokrowiec z tkaniny materacowej z atestem na trudno-palność, pikowany włókniną 

antyalergiczną o gramaturze 120g/m2 – zamek z 3 stron

 szt 15

3

Szafka przyłóżkowa Wykonana z płyty mebowej obustronnie laminowanej, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej 

trwałości. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone okleiną z tworzywa sztucznego dobranego do 

koloru płyty. Szafka wykonana z płyty o grubości 18 mm. Posadowiona na nogach Fi min 50 mm. 

Kolor do uzgodnienia.

 szt 15

4 Poduszka pikowana, 60x80 wypełnienie z włókna silikonowego, odporne na wielokkrotne pranie w tem 90 st. C, 

kolor biały
 szt 15

5
Kołdra  pikowana, 160x200 wypełnienie z włókna silikonowego, odporna na wielokrotne pranie w temp 90 st. 

C, kolor biały
 szt 15

6
Poszewka 60x80 bawełniana, kolor biały, tkanina bawełniana adamaszek, wzór-pasy, splot płócienny, 

gramatura tkaniny 150-250g/m2,  odporna na pranie w temp 90 st. C
 szt 30

7
Poszwa 160x200 tkanina bawełniana adamaszek, wzór-pasy, splot satynowo-atłasowy, gramatura tkaniny 

150-250 g/m2
 szt 30

8
Prześcieradło z gumką do materaca o wymiarach 90x200x140, kolor biały, tkanina bawełna, gramatura tkaniny 150-

250 g/m2, odporna na pranie w temp 90 st. C
 szt 30

9 Koc 160x200 (+/-10cm) z mikrofibry, gramatura 200g/m2, 100% poliester, kolor do uzgodnienia  szt 15

10

Lampka nocna zasilanie 230 V/50Hz, moc źródła światla max 40 W, rodzaj przyłącza wtyczka 2,5A-250 V bez 

uziemienia,  materiał-szkło, metal, rodzaj gwintu E14, żarówka LED w zestawie 1x4W, wysokość 32 

cm (+/-2cm), średnica 11 cm (+/-2cm), strumień świetlny min 400lm, stopień ochrony IP20, klasa 

ochronności II, klasa energetyczna A, kolor do uzgodnienia

 szt 15

11
Stolik do pokoi pacjentów wymiary blatu 80x120 cm (+/- 10 cm), wysokość 85 cm (+/- 10 cm), 4x noga okrągła Fi 60-71 mm, 

chrom, zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, kolor do uzgodnienia.
 szt 7

12

Krzesło do pokoi pacjentów tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, kolor do uzgodnienia, rama 

chrom, zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, dopuszczalne obciążenie 

min. 150 kg, wymiary krzesła wys. 80-85 cm, głębokość 42-55 cm, szer. 42-55 cm. Wymiary 

siedziska: szer 47-55 cm, gł. 41-43 cm.

 szt 15

Opis przedmiotu zamówienia:

Tytuł projektu:

Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury 

uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o.poprzez utworzenie 

Klinicznego Centrum  Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i 

kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor

Zamawiający: Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

 "Dostawa wyposażenia do budynku sanatoryjnego Jawor”

Lp. Nazwa
Jedn. 
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Szafa do pokoi pacjentów wykonana z płyty meblowej o klasie higieniczności E1, obustronnie laminowana o grubości min 18 

mm, wieniec górny z płyty o grubości min 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PVC 

dobraną do koloru płyty.  Wydzielona część garderobiana i część z półkami, wymiary wys/szer, gł - 

210x140x60 +/-5%. Wyposażona w 3 fronty, a w środku 2 przegrody pionowe i 8 półek o szerokości 

min 44 cm, półki na podpórkach metalowych z mozliwością regulacji. W osobonej części szafy 

drążek na wieszaki, nad drążkiem półka. Plecy szafy z płyty HDF  o grubości 3 mm w kolorze białym, 

mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńca szafy za pomocą złączy stabilizujących . Elementy 

korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych bez użycia kleju, 

umożliwiające demontaż. Uchwyty metalowe. Posadowiona na nogach Fi min 50 mm kolor do 

uzgodnienia.

 szt 7

14

Telewizor przekątna ekranu min 32 cale, tuner MPEG 4, złącza  HDMI min 2, USB min 2, teletekst, full HD, 

rozdzielczość 1920x1080, format ekranu 16:9, 4:3, klasa energetyczna A+, zasilanie 220-240V, 50-

60Hz, złącze antenowe,  na wyposażeniu pilot, baterie, kabel zasilający, instrukcja w języku polskim.

 szt 7

15
Radio radio FM z mozliwoscią programowania stacji, wyświetlacz LCD, zegar, budzik, odtwarzacz USB z 

możliwoscią odczytu plików MP3
 szt 7

16
Aparat telefoniczny telefon przewodowy, duże klawisze, czytelny wyświetlacz kolorowy LCD, funkcja głośnomówiąca, 

wybieranie tonowe, identyfikacja numeru przychodzącego,  powtórzenie wybieranego numeru, rejestr 

połączeń, na wyposażeniu kabel, słuchawka, kolor do uzgodnienia

 szt 7

17

Czajnik bezprzewodowy min pojemność 1,2 l, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu się wody, lampka sygnalizacyjna, filtr 

zatrzymujący osad,  płaska grzałka płytowa, zabezpieczenie przed włączeniem bez wody, 

zatrzaskiwana pokrywa,  moc grzałki min. 2200W, lampka kontrolna, schowek na przewód, 

podświetlany włącznik, dwustronny wskaźnik poziomu wody, kolor do uzgodnienia

 szt 7

18
Wieszak ścienny z półką wykonany z płyty meblowej, wymiary szer 50, gł 5 cm, wys 120 cm, z metalowymi wieszakami na 

ubrania 6-8 szt, lustro  o wym 25x80 cm, wszystkie krawędzie o kolor do uzgodnienia
 szt 7

19
Półka łazienkowa z lustrem wisząca, wykonana z płyty meblowej laminowanej, kolor biały połysk, szer. 80cm, wys 62cm, gł. 

13cm (+/-2 cm), trzydrzwiowa, system cichego domyku Soft Close, półki z regulacją wysokości, bez 

oświetelenia. 

 szt 7

20
Suszarka do włosów moc 1400-1600 W, funkcja zimnego nadmuchu, regulacja prędkości nadmuchu, składana rączka, 

nakładka koncentrator, kolor do uzgodnienia
 szt 7

21
Kosz na smieci stal nierdzewna, poj ok. 12 l.  Metalowy powlekany, chrom, mechanizm otwierający w całości 

wykonany z części metalowych, otwieranie za pomocą stopy, wewnątrz wiadro plastikowe z 

pałąkiem, uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, stabilna nierysująca podstawa kosza.

 szt 7

22

Zestaw mebli 

wypoczynkowych

w skład kompletu wchodzi sofa trzyosobowa, 2 sofy dwuosobowe i ława. Sofy na stelażu 

drewnianym, na nogach umożliwiających sprzątanie pod spodem, tapicerowane siedziska i oparcie 

wykonane z wytrzymałych materiałów, odpornych na przecieranie, łatwe do utrzymania w czystości, 

siedzisko - sprężyny faliste i pianka poliuretanowa, kolor do uzgodnienia. ława wykonana z płyty 

meblowej, na 4 nózkach zabezpieczonych od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, wymiary 

blatu 120x60x50 cm (+/-2 cm) kolor do uzgodnienia

 kpl 2

23

Krzesło na hall tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, kolor do uzgodnienia, rama 

chrom, zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, dopuszczalne obciążenie 

min. 150 kg, wymiary krzesła wys. 80-85 cm, głębokość 42-55 cm, szer. 42-55 cm. Wymiary 

siedziska: szer 47-55 cm, gł. 41-43 cm.

 szt 10

24

Krzesło dla personelu 

medycznego

tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, kolor do uzgodnienia, rama 

chrom, zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, dopuszczalne obciążenie 

min. 150 kg, wymiary krzesła wys. 80-85 cm, głębokość 42-55 cm, szer. 42-55 cm. Wymiary 

siedziska: szer 47-55 cm, gł. 41-43 cm.

 szt 3

25
Biurko lekarskie  wykonane z plyty meblowej, z zestawem szuflad, wymiary 120x60x75 cm, po prawej stronie biurka 4 

szuflady zamykane, w biurku umieścić przelotkę na kable, kolor do uzgodnienia. Wszystkie 

krawędzie zabezpieczone okleiną PVC dobraną do koloru płyty

 szt 1

26

Fotel lekarski tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną (ekoskórą) kolor czarny, max kąt 

wychylenia oparcia-18-22 st, możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, regulacja wysokości 

oparcia, regulacja głebokości siedziska, płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika 

pneumatycznego, podłokietniki stałe z tworzywa, podstawa w kolore czarnym, kółka samohamowne 

do powierzchni twardych, obciążenie max 150 kg, wys 45-47 cm, wys podłokietników 44-47 cm. 

 szt 1

27

Kozetka lekarska długość 188 cm (+/-5%), szerokość 55 cm (+/-5%), wysokość 51 cm (+/-5%), stelaż metalowy,  leże 

dwusegmentowe,  podgłówek z regulacją kątową za pomocą mechanizmu zapadkowego,leże i 

wezgłowie wykonane z płyty obitej pianką poliuretanową, pokryte materiałem ułatwiającym 

utrzymanie czystości i dezenfekcje, dopuszczalne obciążenie min 150 kg.

 szt 1

28
Ciśnieniomierz mankietowy, do pomiaru cisnienia krwi skurczowego i rozkurczowego metodą Korotkowa, zakres 

pomiaru tętna 40-260 mmHg, pompka ręczna, zawór spustowy regulowany pokrętłem
 szt 1

29
Parawan lekarski metalowa konstrukcja, wymiary 170x100 (+/- 10%), z mozliwoscią demontażu, trzy koła jezdne, rama 

parawanu wypełniona tkaniną zmywalną w kolorze białym
 szt 1

30
Biurko do gabinetu 

pielęgniarek

wykonane z plyty meblowej, z zestawem szuflad, wymiary 120x60x75 cm, po prawej stronie biurka 4 

szuflady zamykane, w biurku umieścić przelotkę na kable, kolor do uzgodnienia. Wszystkie 

krawędzie zabezpieczone okleiną PVC dobraną do koloru płyty

 szt 1

31

Krzesło do gabinetu 

pielęgniarek

tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, kolor do uzgodnienia, rama 

chrom, zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, dopuszczalne obciążenie 

min. 150 kg, wymiary krzesła wys. 80-85 cm, głębokość 42-55 cm, szer. 42-55 cm. Wymiary 

siedziska: szer 47-55 cm, gł. 41-43 cm.

 szt 1



Zał. nr 1 do SIWZ

32
Szafa kartotekowa metalowa konstrukcja z wysuwanymi szufladami, do przechowywania dokumentacji w formacie A4, 

wym: szer120, wys180, gł40 cm, zamykana na klucz, kolor do uzgodnienia
 szt 1

33
Szafa na leki korpus metalowy, drzwi szafy przeszklone,  min 4 półki wykonane ze szkła, uchwyt drzwiowy z 

zamkiem ryglującym drzwi, szafa jednodrzwiowa, wymiary 180x60x43 cm (+/-5cm)
 szt 1

34

Laptop do gabinetu 

lekarskiego, 

pielęgniarskiego 

dysk twardy min 500 GB, pamięć RAM - min 8 GB, przekątna ekranu min 15 cali, procesor min 2-

rdzeniowy, głośniki, czytnik kart pamięci, złącza HDMI, USB, D-SUB, system operacyjny klasy co 

najmniej Windows 10 lub równoważny, Wi-Fi, LAN RJ-45, karta graficzna min 1 GB

 szt 2

35
Drukarka do pomieszczenia 

pracowników medycznych 

laserowa monochromatyczna, format A4, port USB RJ-45, technologia druku - laserowa mono, 

podajnik ADF, duplex, interfejs LAN, wydajność natywna tonera min 3000 kopii
 szt 1

36
Aparat telefoniczny do 

gabinetów  medycznych

telefon przewodowy, duże klawisze, czytelny wyświetlacz kolorowy LCD, funkcja głośnomówiąca, 

wybieranie tonowe, identyfikacja numeru przychodzącego,  powtórzenie wybieranego numeru, rejestr 

połączeń, na wyposażeniu kabel, słuchawka, kolor do uzgodnienia

 szt 2

37
Kosz na smieci do 

gabinetów

stal nierdzewna, poj ok. 12 l.  Metalowy powlekany, chrom, mechanizm otwierający w całości 

wykonany z części metalowych, otwieranie za pomocą stopy, wewnątrz wiadro plastikowe z 

pałąkiem, uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, stabilna nierysująca podstawa kosza.

 szt 2

38

Regał na bieliznę brudną i 

czystą i do pomieszczenia 

gospodarczego

metalowe ażurowe, wykonane z blachy maowanej proszkowo, nośnośc min 200 kg, ilość półek 4-6, 

wymiary 200x200x50 cm (+/-5%)

 szt 1

39
Stół do jadalni blat z płyty, łatwozmywalnej wymiary 120x80x75 cm, 4x noga okrągła Fi 60-71 mm, chrom, 

zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, kolor do uzgodnienia.
 szt 8

40

Krzesło do jadalni tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, kolor do uzgodnienia, rama 

chrom, zabezpieczenie od dołu stopką chroniącą przed zarysowaniem, dopuszczalne obciążenie 

min. 150 kg, wymiary krzesła wys. 80-85 cm, głębokość 42-55 cm, szer. 42-55 cm. Wymiary 

siedziska: szer 47-55 cm, gł. 41-43 cm.

 szt 32

41
Szafa przelotowa stal nierdzewna, wymiary 600x1000x1800, na nóżkach, drzwi przesuwne, 2 półki wyjmowane, 2 półki 

na stałe, kompatybilna z pozostałym wyposażeniem
 szt 1

42

Zmywarko-wyparzarka wyposażona w kosze na szkło, sztućce, talerze, na spodki. Temperatura mycia 55-65 st C, 

temperatura wyparzania 85-95 st C, zasilanie 230V/50-60Hz, wymiary kosza 50x50 cm, wysokość 

drzwi -36,5 cm umożliwiająca mycie talerzy o max średnicy 40 cm. Sterowany elektronicznie 

dozownik środka myjącego i płuczącego. Wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary 57,5x61x82 cm, 

przewód zasilający, przewody zasilania wodą i przewód odpływu. Urządzenie wyposażone w 

dozownik płynu myjącego, płuczącego, kosze o wym 50x50 (uniwersalny płaski, pojemnik na 

sztućce, kosz na osiemnaście talerzy)

 szt 1

43
Taboret elektryczny stal nierdzewna moc minimalna 5 kW, zasilanie 400V/3N/50 Hz,  średnica płyty grzewczej 44 cm, 

wymiary 600x650x400 (+/-5%), kompatybilny z pozostałym wyposażeniem
 szt 1

44
Stół roboczy przyścienny z 

półką

stal nierdzewna, wymiary blatu 100x60 cm z tylnym rantem, wysokość 85-90 cm, nośność 150-200 

kg, na nóżkach z regulacją, pod spodem półka, kompatybilny z pozostałym wyposażeniem
 szt 1

45
Stół roboczy przyścienny z 

półką

stal nierdzewna, wymiary blatu 160x60 cm z tylnym rantem, wysokość 85-90 cm, nośność 150-200 

kg na nóżkach, pod spodem półka, kompatybilny z pozostałym wyposażeniem
 szt 2


