
Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/66/2013

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych  

ZMYWARKA – 1 szt. -  dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wysokość [84cm +/- 2 cm] Tak

2 Szerokość [45cm +/- 2 cm] Tak

3 Głębokość [60cm +/- 2 cm] Tak

4 Kolor inox Tak

5 Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza Tak

6 Minimum 5 programów Tak

7 ½ wsadu Tak

8 Klasa energetyczna A+ Tak

9 Kosz górny i dolny Tak

10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
      (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną)

TERMOBINDOWNICA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 3

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Format A4 Tak

2 Oprawa min. 200 kartek Tak

3 Czas nagrzewania 1-2 min Tak

4 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
       (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
                    woli wraz z pieczątką imienną)
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MIKROFALA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wysokość [30cm +/- 2 cm] Tak

2 Szerokość [48cm +/- 2 cm] Tak

3 Głębokość [40 cm +/- 2 cm] Tak

4 Moc mikrofali [W] min 750, Tak

5 Moc grilla [W] min 1000, Tak

6 Sterowanie elektroniczne Tak

7 Wyświetlacz elektroniczny Tak

8 Pojemność [l] min 20, Tak

10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
       (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną)

EKSPRES CIŚNIENIOWY (Socjalny) – SZT 1 - dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Typ ekspresu - ręczny Tak

2 Rodzaj ekspresu - ciśnieniowy Tak

3 Dozownik -  Podwójny Tak

4 Rodzaj kawy - Mielona, Możliwość użycia
kawy z saszetek

Tak

5 Spienianie mleka - Dysza pary Tak

6 Dodatkowe funkcje -    Parzenie cappuccino Tak

7 Moc [W] – min 1400 Tak

8 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
         (podpis osoby – osób uprawnionych

     do składania oświadczeń
   woli wraz z pieczątką imienną)
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DRUKARKA KOLOROWA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 3

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 kolorowa drukarka laserowa Tak

2 maks. rozmiar nośnika: A4 Tak

3 rozdzielczość w pionie (mono): 2400 dpi Tak

4 rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi Tak

5 rozdzielczość w pionie (kolor): 2400 dpi Tak

6 rozdzielczość w poziomie (kolor): 600 dpi Tak

7 maksymalna szybkość druku (mono): min. 18
str./min.

Tak

8 maksymalna szybkość druku (kolor): min 4
str./min.

Tak

9 Maksymalna wydajność: min. 20000 str./mies. Tak

10 podajnik na min. 150 arkuszy Tak

11 prędkość procesora: min 300 MHz Tak

12 zainstalowana pamięć: min 128 MB Tak

13 maksymalna wielkość pamięci: 32 MB Tak

14 karta sieciowa (LAN): 10/100 Tak

15 1 x USB 2.0 Tak

16 Załączone wyposażenie: Kompletny zestaw
tonerów o wydajności (każdego) min. 900 stron

TAK

17 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                        do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)

LODÓWKA MAŁA – 1 szt. - dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wysokość [ 85cm +/- 2 cm] Tak

2 Szerokość [50-55 cm] Tak

3 Głębokość [58 cm +/- 2 cm] Tak

4 Sterowanie – mechaniczne lub automatyczne Tak

5 Rozmrażanie - automatyczne Tak

6 Klasa energetyczna – min A+ Tak

7 Wewnętrzny zamrażalnik Tak

8 Balkoniki na drzwiach Tak

9 Min 2 szklane półki Tak

10 Pojemniki na owoce Tak

15 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                  (podpis osoby – osób uprawnionych

                       do składania oświadczeń
                  woli wraz z pieczątką imienną)
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LODÓWKA DU ŻA – szt 1 - dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Kolor Inox, Tak

2 Wysokość [185cm +/- 5cm] Tak

3 Szerokość [55 cm +/- 5 cm] Tak

4 Głębokość [60 cm +/- 5 cm] Tak

5 Sterowanie – Mechaniczne , Tak

6 Pojemność netto chłodziarki 210 L (+/- 10L) Tak

7 Pojemność netto zamrażalnika 90L (+/- 20l) Tak

8 Rozmrażanie automatyczne Tak

9 Klasa energetyczna – min. A+ Tak

10 Pólki szklane min 3 Tak

11 Balkoniki na drzwiach min 3 Tak

12 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ............................... 
       (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną)

ROLETY OKIENNE (okna dachowe FAKRO) – 6 szt. - dotyczy zadania nr 5

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Materiał - tkanina Tak
2 Wzór: gładki Tak
3 Szerokość: 76cm  Wysokość : 121 cm (+/-2 cm) Tak
4 Kolor: Beżowy, żółty Tak
5 Roleta manualna z prowadnicami Tak
6 Cechy: zaciemniająca Tak
7 Drążek teleskopowy do otwierania i zamykania Tak
8 Wymagany dokładny pomiar przed realizacją Tak
9 Montaż Tak
10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                  (podpis osoby – osób uprawnionych

                   do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)
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ROLETY OKIENNE (okna dachowe FAKRO) – 2 szt. - dotyczy zadania nr 5

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Materiał - tkanina Tak
2 Wzór: gładki Tak
3 Szerokość: 60 cm  Wysokość : 121 cm (+/-2 cm) Tak
4 Kolor: Beżowy, żółty Tak
5 Roleta manualna z prowadnicami Tak
6 Cechy: zaciemniająca Tak
7 Drążek teleskopowy do otwierania i zamykania Tak
8 Wymagany dokładny pomiar przed realizacją Tak
9 Montaż Tak
10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                  (podpis osoby – osób uprawnionych

                     do składania oświadczeń
                  woli wraz z pieczątką imienną)

ŻELUZJE OKIENNE – 16 SZT. - dotyczy zadania nr 5

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Żaluzje pionowe typu VERTIKAL, wymiary
otworu: szer. 149 cm, wys. 120 cm (+/- 5 cm) ,
mocowanie do wnęki okna, wykonane z
materiału: typ tkaniny - gładki, osnowa tkaniny -
100% poliester, szerokość 127mm, waga -
252g/m2 + 5g/m2, kolor – do wyboru

Tak

2 Wymagany dokładny pomiar przed realizacją Tak 

3 Montaż TAK

4 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                 (podpis osoby – osób uprawnionych
                do składania oświadczeń

                  woli wraz z pieczątką imienną)
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ŻELUZJE OKIENNE – 2 SZT. - dotyczy zadania nr 5

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Żaluzje pionowe typu VERTIKAL, wymiary
otworu: szer. 120 cm, wys. 120 cm (+/- 5 cm) ,
mocowanie do wnęki okna, wykonane z
materiału: typ tkaniny - gładki, osnowa tkaniny -
100% poliester, szerokość 127mm, waga -
252g/m2 + 5g/m2, kolor – do wyboru 

Tak

2 Wymagany dokładny pomiar przed realizacją Tak 

3 Montaż Tak 

4 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                  (podpis osoby – osób uprawnionych

                 do składania oświadczeń
                    woli wraz z pieczątką imienną)

ZESTAW MULTIMEDIALNY (TABLICA INTERAKTYWNA , PROJEK TOR,
MOCOWANIE)– 1 KOMPL - dotyczy zadania nr 2

a) TABLICA 

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Technologia - podczerwień Tak

2 Przekątna 79-88" Tak

3 Powierzchnia - ceramiczna Tak

4 Właściwości powierzchni – suchościeralna,
magnetyczna

Tak

5 Sposób obsługi - dowolny wskaźnik (nawet
palec)

Tak

6 Wymagania systemowe  - 
Minimalne:  Procesor: 1 GHz, Pamięć 512
MB RAM, Karta graficzna 256 kolorów, 300
MB dostępne na dysku, obsługa
rozdzielczości 800x600, 1024x768 i
1280x1024, interfejs USB 1.1
Sugerowana konfiguracja: Procesor 1.86
GHz lub szybszy, Pamięć 1 GB lub więcej,
Karta graficzna 256 MB, 300MB dostępne na
dysku, Rozdzielczość 1024x768 i 1280x1024,
USB 2.0, System operacyjny Microsoft
Windows 7/XP, Vista

Tak

7 Nadruk na tablicy – np.12 dotykowych
klawiszy z określonymi funkcjami

Tak

8 Komunikacja z komputerem – USB Tak
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9 Akcesoria standardowe - 
- Płyta CD – sterownik i oprogramowanie (do
prowadzenia prezentacji)
Instrukcja obsługi
Zestaw montażowy
Kabel USB – 5 m

Tak

10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

b) PROJEKTOR 

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 3D Ready Tak

2 Format obrazu (standard) 4:3 Tak

3 Głośniki – min. 1x7 Watt Tak

4 HD Ready -TAK Tak

5 Jasność min. 2600 ANSI lumen Tak

6 Kod Producenta Tak

7 Kontrast - 2000 :1 Tak

8 Maks. wielkość obrazu  - 300 cale (+/-2%) Tak

9 Min. wielkość obrazu – 30 cale (+/-2%) Tak

10 Moc lampy – min. 180 W
11 Obsługa NTSC/PAL/SECAM
12 Pilot
13 Rozdzielczość maksymalna - HD 1080p

(1920 x 1080)
14 Rozdzielczość podstawowa - SVGA (800 x

600)
15 Wejscie  3.5 mm Stereo Jack
16 Wejście Composite video RCA Cinch – min. 1

szt. 
17 Wejście D-Sub 15pin – min. 1 szt. Tak

18 Wejście S-Video mini DIN – min. 1 szt. 
19 Wyjście D-Sub 15pin – min. 1 szt. 
20 Żywotność lampy (econo) – min 5000 h
21 Żywotność lampy (normal) – min 3500 h
22 Gwarancja na lampę - min. 6 mies lub 1000h
23 Gwarancja na projektor – min. 24 mis 

c)  Mocowanie - Stojak mobilny do tablicy interaktywnej oraz uchwyt sufitowy do projektora

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Stojak mobilny do tablicy interaktywnej Tak

2 Kółka z hamulcem (blokadą) Tak

-3 Gwarancja min. 24 miesiące Tak
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L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Uchwyt sufitowy uchylno-obrotowy do
projektora

Tak

2 utrzymanie projektora o wadze do 8 kg. Tak

3 możliwość regulacji nachylenia góra / dół +/-
30° 

Tak 

4 możliwość regulacji lewo / prawo +/- 360° Tak 

5 odległość od sufitu: 40-65 cm Tak 

6 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                         (podpis osoby – osób uprawnionych

                        do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)

KINO DOMOWE (amplituner + zestaw 5 głośników + subwoofer) – 1 SZT. 
 dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Odtwarzacz CD:

• przetwornik C/A 192 kHz/32 bit
o wysokiej precyzji 

• konstrukcja DAC-Master Clock 
• odtwarzanie CD-R/CD-RW

(MP3, WMA) 
• w pełni odporna na wibracje

konstrukcja obudowy Direct Mechanical
Ground 

• firmowy mechanizm Denon z centralnie
umieszczoną szufladą 

• starannie zaprojektowana konstrukcja
zapewniająca zachowanie czystości
sygnału audio 

• minimalna ścieżka sygnału 
• drobiazgowo dobrane komponenty

elektroniczne zapewniające wysoką
jakość dźwięku 

• funkcja Folder Mode ułatwiająca
odtwarzanie tylko tych utworów, które
zostały zapisane w specyficznych folderach
(funkcja używana przy odtwarzaniu dysków
z plikami MP3/WMA) 

• aluminiowy przedni panel podnoszący
atrakcyjność wyglądu urządzeń 

Tak
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2
Amplituner :

- 120 W x 5 kanałów (6 Ohm)
- Wysokiej jakości dyskretny wzmacniacz mocy dla
doskonałego brzmienia
- Audyssey MultEQ XT
- Setup Assistant i GUI dla łatwego ustawiania i
sterowania
- Audyssey Dynamic Volume and Dynamic EQ
- Dekodery Dolby TrueHD i dts-HD Master Audio
- 4 wejścia (plus 1 z przodu) HDMI ze wsparciem
3D, ARC i wsparcie CEC
- Compressed Audio Restorer
- Przycisk szybkiego wyboru (Quick Select Button)
dla bezpośredniego dostępu do ulubionych źródeł
- GUI ułatwiające obsługę i ustawienia
- Wyświetlacz z dużymi czcionkami
- Przednie wejście HDMI
- Automatyczne wyłączenie zasilania dla
oszczędności energii
- Zaawansowane funkcje sieciowe
Certyfikacja DLNA 1.5 
Streaming audio z sieci, w tym plików FLAC HD
Streaming audio poprzez AirPlay
Wsparcie dla serwisu muzycznego last.fm*
vTuner Internet radio
Flickr Photo Streaming
- Wejście USB z przodu: cyfrowe, kompatybilne z
iPod/iPhone 

Tak

3 Kolumny podłogowe dopuszczalne różnice +/- 2%
Wymiary: wysokość 105,5cm, szerokość 19cm,
głębokość 37cm
Moc muzyczna 2x140W=280W
(jedna kolumna = 140W)
Moc nominalna RMS 2x90W=180W
(jedna kolumna = 90W)
Pasmo częstotliwości 40 – 20kHz
Skuteczność 90dB
Impedancja 8 ohm
Zastosowane głośniki: 
basy 20cm na zawieszeniu gumowym
dwa głośniki nisko-średniotonowe 12cm
głośnik wysokotonowy cewkowy
kolor jasna wiśnia: 

Tak

4 Gwarancja min. 24 miesiące Tak
Kolumna centralna dopuszczalne różnice +/- 2%:

Wymiary: wysokość 15cm, szerokość 43cm,
głębokość 18cm
Moc muzyczna 60W
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Moc nominalna RMS 30W
Pasmo częstotliwości 130 – 20kHz
Skuteczność 90dB
Impedancja 8 ohm
Zastosowane głośniki:
2 głośniki 12cm średnio-niskotonowe
głośnik wysokotonowy cewkowy
kolor jasna wiśnia:

Satelity dopuszczalne różnice +/- 2%:

Wymiary: wysokość 25cm, szerokość 15cm,
głębokość 18cm
Moc muzyczna 2x70W=140W
(jedna kolumna = 70W)
Moc nominalna RMS 2x40W=80W
(jedna kolumna = 40W)
Pasmo częstotliwości 130 – 20kHz
Skuteczność 90dB
Impedancja 8 ohm
Zastosowane głośniki:
głośnik 12cm średnio-niskotonowy
głośnik wysokotonowy cewkowy
kolor jasna wiśnia:

Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                   (podpis osoby – osób uprawnionych
                        do składania oświadczeń

                      woli wraz z pieczątką imienną)

CZAJNIK – 6 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Pojemność 1,7 -2 l Tak

2 Grzałka ukryta Tak

3 Moc grzałki [2200W +/_ 100W] Tak

4 Lamka kontrolna Tak

5 Wskaźnik poziomu wody tak

6 Obrotowa podstawa Tak

7 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                  (podpis osoby – osób uprawnionych

                   do składania oświadczeń
                  woli wraz z pieczątką imienną)
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TERMOSY – 10 SZT.- dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Ze stali nierdzewnej o pojemności 1500 ml. Tak

2 Wkład stalowy, nietłukący się. Tak

3 Pokrywa z tworzywa sztucznego
(polipropylen) z przyciskiem  CT

Tak

4 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                    (podpis osoby – osób uprawnionych

                         do składania oświadczeń
                   woli wraz z pieczątką imienną)

KOSZ NA ŚMIECI – 25 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Pojemność: 10 – 15 l Tak

2 Materiał obudowy: plastik Tak

3 Kolor : dowolny Tak

4 Sposób otwierania : ręczny Tak

5 Kosz wolnostojący tak

6 Otwierana pokrywa Tak

......................., dn. ...............................
                       (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)

ZESTAWY KAWOWE – 30 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 4 filiżanki Tak

2 4 spodki Tak

3 1 cukiernica Tak

4 1 taca Tak

5 4 widelczyki tak

6 4 talerzyki deserowe Tak

......................., dn. ...............................
                       (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)
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9 dupleks (moduł druku dwustronnego) Tak
10 ekran LCD Tak
11 karta sieciowa (LAN): 10/100 Tak
12 1 x USB 2.0 Tak
13 Załączone wyposażenie : dodatkowy toner o

wydajności min. 3000 stron
Tak

16 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                       (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)

NISZCZARKA – 17 SZT. - dotyczy zadania nr 3

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Pojemność kosza : 10-12 l Tak
2 Auto start/stop Tak
3 Funkcja cofania Tak
4 Zatrzymanie przy zacięciu papieru, Tak
5 Zabezpieczenie przed

przegrzaniem/przeciążeniem, 
Tak

6 Sposób niszczenia :
paski: do 1,9 mm lub  
ścinki: do 3,9 x 30-50 mm | 5,8 x 50 mm | 4,5 x
40-70 mm | 6 x 40-53 mm 

Tak

7 Poziom bezpieczeństwa DIN 3 Tak
8 Blokada pracy przy wyjętym koszu/zdjętej

głowicy,
Tak

9 Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca
przypadkowemu uruchomieniu 

Tak

10 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                       (podpis osoby – osób uprawnionych

                             do składania oświadczeń
                     woli wraz z pieczątką imienną)
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LUSTRA – 3 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Przeznaczenie : łazienka TAK

2
Rozmiar (szer. x wys.):
 40 cm x 50 cm (+/- 3 cm) 

Tak

3 Zestaw do montażu Tak

......................., dn. ...............................
                         (podpis osoby – osób uprawnionych

                                do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną)

GABLOTA MAGNETYCZNA ZAMYKANA (18x A4) – 3 SZT. - do tyczy zadania nr 2

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wymiar zewnętrzny:  106x142 cm (+/- 2 cm) Tak
2 Drzwi gabloty : przesuwne , wykonane ze szkła

hartowanego.
Tak

3 Wykonana  z  profili  aluminiowych
anodowanych  na  kolor  srebrny,  łączonych  za
pomocą plastikowych narożników

Tak

4 Powierzchnia  gabloty  wykonana  z  blachy  o
właściwościach  suchościeralno  -
magnetycznych (można pisać suchościeralnymi
markerami). 

Tak

5 Mechanizm przesuwania drzwi zrealizowany na
metalowych rolkach 

Tak

6 Zamek na jedne kluczyk Tak
7 W  zestawie  haczyki  i  kołki  rozporowe  do

montażu gabloty na ścianie. 
Tak

8 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                      (podpis osoby – osób uprawnionych

                             do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)
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TELEFONY PRZENO ŚNE – 16 SZT. - dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 System analogowy Tak
2 Wyświetlacz LCD Tak
3 Książka telefoniczna: 40-50 pozycji Tak
4 Wyświetlane informacje : min. wybieranego

numeru, Stanu baterii
Tak

5 Przywołanie słuchawki Tak
6 Identyfikacja rozmówcy  Tak
7 Załączone wyposażenie: 2 baterie, Przewód

liniowy 
Tak

8 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                      (podpis osoby – osób uprawnionych

                            do składania oświadczeń
                   woli wraz z pieczątką imienną)

LAMPKI BIUROWE – 44 SZT. - dotyczy zadania nr 4

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Moc max.: 40W Tak
2 Źródło światła na trzonku E14. Możliwość

zastosowania żarówek LED.
Tak

3 obrót przy podstawie w zakresie 360° Tak
4 głowica lampy może być wychylana o kąt 180°. Tak
5 ruchomy łamany wysięgnik lampy Tak
6 W komplecie znajduje się kabel zakończony

wtyczka o długości min. 150cm.
Tak

7 Korpus wykonany z aluminium, podstawa z
tworzywa sztucznego.

Tak

8 Kolor: czarny Tak 
9 W komplecie : żarówka LED min. 2,9W E14 Tak 
10 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                            (podpis osoby – osób uprawnionych

                             do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)
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UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY – 5 SZT. - dotyczy zadania nr 1

1
przeznaczony do papieru toaletowego w
rolkach  

Tak

2 Materiał obudowy: tworzywo ABS Tak

3 Klapka Tak

4 Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Tak 

......................., dn. ...............................
                        (podpis osoby – osób uprawnionych

                             do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)

POJEMNIK NA MYDŁO – 7 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Dozownik łokciowy o pojemności 500 ml, Tak

2 dostosowany do napełniania płynnym mydłem
z butelki lub płynem dezynfekującym. 

Tak

3 Wizjer informuje o ilości mydła. Tak

4 Wyposażony w rączkę umożliwiającą
dozowanie mydła za pomocą łokcia.

Tak

5 Materiał obudowy: tworzywo ABS 
6 Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 

......................., dn. ...............................
                        (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)

POJEMNIK NA R ĘCZNIK PAPIEROWY – 7 SZT. - dotyczy zadania nr 1

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
przeznaczony do ręczników składanych w
systemie ZZ 

Tak

2 Materiał obudowy: tworzywo ABS Tak

3 Okienko kontrolne informujące o ilości
ręczników 

Tak

4 Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki
papieru powoduje wysunięcie się kolejnej 

Tak

5 Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Tak 

......................., dn. ...............................
                            (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)
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TABLICA MAGNETYCZNA SUCHO ŚCIERALNA – 19 SZT. - dotyczy zadania nr 2

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wymiary (wys/szer) 60 x 90 cm (+/- 2cm) Tak

2 Powierzchnia wykonana z blachy lakierowanej. Tak
3 Rama MDF w kolorze srebrnym. Tak

4 Tablica  wykonana  na  podkładzie  z  płyty
pilśniowej miękiej o gr. Około 9mm. 

Tak

5 W  zestawie  haczyki  i  kołki  rozporowe  do
montażu tablicy na ścianie 

Tak

6 Zastosowanie  :  flamastry  suchościeralne  oraz
magnesów 

Tak

7 Do tablicy dołączona jest półka na markery Tak
8 Do  tablicy  dołączane  są  dwa  markery

(czerwony i czarny) wraz z gąbką 
Tak

9 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 7 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013
zadanie 6-22 (dotyczy neurologii )

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych  

APARAT TELEFONICZNY - szt. 10 - dotyczy zadania nr 7

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 System analogowy Tak
2 Wyświetlacz LCD Tak
3 Książka telefoniczna: 40-50 pozycji Tak
4 Wyświetlane informacje : min. wybieranego

numeru, Stanu baterii
Tak

5 Przywołanie słuchawki Tak
6 Identyfikacja rozmówcy  Tak
7 Załączone wyposażenie: 2 baterie, Przewód

liniowy 
Tak

8 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                  (podpis osoby – osób uprawnionych

              do składania oświadczeń
                             woli wraz z pieczątką imienną)

APARAT TELEFONICZNY-FAX -  szt. 1 -   dotyczy zadania nr 7

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 System analogowy Tak
2 Telefaks na papier termoczuły z cyfrowym

automatem zgłoszeniowym.
Tak

3 Książka telefoniczna: 50-100 pozycji Tak
4 Funkcja kopiowania. Tak
5 Wyświetlacz LCD Tak
6 Automatyczny podajnik dokumentów: min. 10 Tak
7 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                          (podpis osoby – osób uprawnionych

                    do składania oświadczeń
                 woli wraz z pieczątką imienną)
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CZAJNIK ELEKTRYCZNY  -  szt. 8 -  dotyczy zadania nr 8

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Pojemność 1,7 -2 l Tak

2 Grzałka ukryta Tak

3 Moc grzałki [2200W +/_ 100W] Tak

4 Lamka kontrolna Tak

5 Wskaźnik poziomu wody tak

6 Obrotowa podstawa Tak

7 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                       (podpis osoby – osób uprawnionych

                  do składania oświadczeń
                     woli wraz z pieczątką imienną)

DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO I ŚRODEK DEZYNF. - szt.45 -  dot.  zadania nr 9

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Dozownik łokciowy przeznaczony do
preparatów  dezynfekcyjnych:
(Skinman Intensiv, spitaderm, Skinman soft,
Skinman scrub),
myjących: (Manisoft, Seraman medical) 
i pielęgnujących (Silonda, Silonda lipid) do rąk
- zapewnia bezpieczne i ekonomiczne
dozowanie
- pompka z mozliwością regulacji dozowanej
ilości preparatu w przedziale od ok. 0,7 do 1,5
ml.
- obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego
tworzywa ABS
- łatwy w montażu i użyciu
- łatwy do utzrymania w czystości
- pojemność jednorazowego wkładu do 500 ml.
- gwarancja min. 12 miesięcy 

Tak

......................, dn. ...............................
                          (podpis osoby – osób uprawnionych

                       do składania oświadczeń
                     woli wraz z pieczątką imienną)
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DOZOWNIK NA R ĘCZNIKI LISTKOWE – szt. 25 -    dotyczy zadania nr 10

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Przeznaczenie: ręczniki papierowe typu ZZ Tak

2 Wielkość listka: 250-230 mm Tak

3 Pojemność: 400 sztuk Tak

4 Materiał obudowy: tworzywo ABS Tak

5 Kolor obudowy: biały tak

6 Wymiary: - wysokość: 270 mm
- szerokość: 270 mm
- głębokość: 130 mm

Tak

7 Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej
sztuki papieru powoduje wysunięcie się
kolejnej

Tak

8 Zamek i klucz : plastik Tak

9 Okienko kontrolne informujące o ilości
ręczników

Tak

10 Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Tak

11 Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z
kołkami

Tak

12 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................, dn. ...............................
                   (podpis osoby – osób uprawnionych

              do składania oświadczeń
          woli wraz z pieczątką imienną)

DOZOWNIK NA PAPIET TOALETOWY W ROLACH - szt. 3 -      dotyczy zadania nr 11

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo
voli

Tak

2 Wymiary 36x43,7x13,3 cm Tak

3 Obudowa z wytrzymałego tworzywa Tak

4 Kolor: biało/szary Tak

......................, dn. ...............................
                         (podpis osoby – osób uprawnionych

                      do składania oświadczeń
                    woli wraz z pieczątką imienną)
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DRABINKA GOSPODARCZA  - szt. 2 -    dotyczy zadania nr 12

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

DRABINKA ALUMINIOWA

 3- STOPNIOWA

1 Stabilne antypoślizgowe stopnie aluminiowe Tak

2 Mocny antypoślizgowy podest Tak

3 Nóżki antypoślizgowe Tak

4 Ilość stopni - 3 Tak

5 Wysokość drabiny złożonej: 1250 mm  (+/- 5%)Tak

6 Wysokość drabiny rozłożonej: 1170 mm
(+/- 5%)

Tak

7 Wysokość drabiny rozłożonej do podestu: 565mm

(+/- 5%)
Tak

8 Waga – do 4 kg.   Tak

DRABINKA ALUMINIOWA

 6- STOPNIOWA

1 Stabilne antypoślizgowe stopnie aluminiowe Tak

2 Mocny antypoślizgowy podest Tak

3 Nóżki antypoślizgowe Tak

4 Ilość stopni - 6 Tak

5 Wysokość drabiny złożonej: 1940 mm  (+/- 5%)Tak

6 Wysokość drabiny rozłożonej: 1810 mm
(+/- 5%)

tak

7 Wysokość drabiny rozłożonej do podestu: 1210mm

( +/- 5%)
Tak

8 Waga – do 6 kg.    Tak

......................., dn. ...............................
                    (podpis osoby – osób uprawnionych
                   do składania oświadczeń

          woli wraz z pieczątką imienną)

GABLOTA NA KLUCZE – s zt. 1 -   dotyczy zadania nr 12

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Wykonana z solidnej blachy lakierowanej
proszkowo

Tak

2 Numerowane miejsca ułatwiają szybkie
znalezienie właściwego klucza 

Tak

3 Przednie drzwiczki wykonane z
hartowanego szkła 

Tak

4 montowania na ścianie Tak

5 Ilość haczyków na klucze min. 30 tak

6 Różnokolorowe, plastikowe zawieszki do
kluczy, zabezpieczone przeźroczystą folią
z okienkiem do wpisywania numeru lub

nazwy pomieszczenia. (tyle ile haczyków)

Tak

7 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                         (podpis osoby – osób uprawnionych

                   do składania oświadczeń
                     woli wraz z pieczątką imienną)
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KOCE - szt. 65 - dotyczy zadania nr 13

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wymiar: 150x200 cm. Tak

2 Skład materiałowy:
50% anilana, 40 % wełna, 10% bawełna,

Tak

3 Kolor: beż - brąz Tak

4 Możliwość dezynfekcji oraz prania do
40°C

Tak

5 Waga: do 1,5 kg. tak

6 Koc wykończony lamówką Tak

......................., dn. ...............................
                     (podpis osoby – osób uprawnionych

                  do składania oświadczeń
                   woli wraz z pieczątką imienną)

KOSZE NA PIECZYWO - szt. 2 -   dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Materiał: plastik z atestem do kontaktu z
żywnością

Tak

2 Wymiary: ok. dł.65 x szer. 50cm.
 gł/wys 30 cm  (+/- 5 %)

Tak

3 Podstawa pełna, ściany ażurowe Tak

4 Otwory boczne na ręce do przenoszenia Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                         do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)

KOSZE NA ŚMIECI PEDAŁOWE  – szt. 35 -   dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Wykonany z wytrzymałego materiału –
wkładka plastikowa, obudowa zewnętrzna
chromonikiel

Tak

2 Mechanizm otwarcia przykrywy - pedałowy Tak

3 Pojemność: 20 -25 l. Tak

......................., dn. ...............................
                              podpis osoby – osób uprawnionych

                          do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)
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KUCHENKA MIKROFALOWA  -  s zt. 3 -   dotyczy zadania nr 15

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wysokość [30cm +/- 2 cm] Tak

2 Szerokość [48cm +/- 2 cm] Tak

3 Głębokość [40 cm +/- 2 cm] Tak

4 Moc mikrofali [W] min 750, Tak

5 Moc grilla [W] min 1000, Tak

6 Sterowanie elektroniczne Tak

7 Wyświetlacz elektroniczny Tak

8 Pojemność [l] min 20, Tak

10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                            (podpis osoby – osób uprawnionych

                          do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)

LAMPKI NOCNE NA BIURKO - szt. 8 -   dotyczy zadania nr 8

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Moc max.: 40W Tak
2 Źródło światła na trzonku E14. Możliwość

zastosowania żarówek LED.
Tak

3 obrót przy podstawie w zakresie 360° Tak
4 głowica lampy może być wychylana o kąt 180°. Tak
5 ruchomy łamany wysięgnik lampy Tak
6 W komplecie znajduje się kabel zakończony

wtyczka o długości min. 150cm.
Tak

7 Korpus wykonany z aluminium, podstawa z
tworzywa sztucznego.

Tak

8 Kolor: czarny Tak 
9 W komplecie : żarówka LED min. 2,9W E14 Tak 
10 Gwarancja min. 12 miesięcy Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                          do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)
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LODÓWKI – szt. 5 -   dotyczy zadania nr 15

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Lodówka wolno-stojąca – 3 szt. Tak
- wymiary 150x60x65 cm  (+/- 5%) Tak
 - klasa A+ Tak
- pojemność chłodziarki do 185 l. Tak
- min. 2 półki, 2 pojemniki Tak
- regulacja temperatury 2-8ºC, sterowanie
elektroniczne

Tak

- technologia chłodzenia chłodziarki NoFrost Tak
- zamrażalnik do 50 l. Tak
- zamrażalnik w dolnej części Tak
- kolor biały Tak

2 Lodówka do zabudowy – 2 szt. Tak
- wymiary 84x55x60 cm (+/- 1 cm) Tak
- pojemność ogółem 135-140 l. Tak
- regulacja temperatury 2-8ºC, sterowanie
elektroniczne

Tak

- kolor biały Tak

......................., dn. ...............................
                            (podpis osoby – osób uprawnionych

                            do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)

LUSTRA Z PÓŁK Ą  - szt. 17 -   dotyczy zadania nr 16

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Lustra łazienkowe prostokątne z uchwytami do
zawieszenia, krawędzie oszlifowane z fazą 
szer. 1,5 cm.

Tak

2 Rozmiar: 60 wys. 50 szer. z półka szklana w
dolnej części lustra wym: 50x15 cm.
Z oszlifowanymi krawędziami   -  sztuk 15

Tak

3 Rozmiar: 140 cm. Wys. x 70 cm. szer.  
- sztuk - 2

Tak

......................., dn. ...............................
                          (podpis osoby – osób uprawnionych

                         do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)
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MATY ANTYPO ŚLIZGOWE DO ŁAZIENKI  -  szt. 15 -   dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Maty antypoślizgowe do łazienki Tak
2 Materiał: spód – antypoślizgowy ściśle

przylegający do posadzki,  góra – z materiału
wykazująceg zalety antypoślizgowe, przyjemny
w dotyku ze stopami

Tak

3 Wymiar: 80x50 cm (+/- 5%) Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                         do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)

MISKI DO MYCIA CHORYCH  -  szt. 15 -    dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Miski – miedniczki do mycia chorych Tak
2 Materiał - plastik Tak
3 Wymiary: okrągłe Ø 30 cm ,

 głębokości 12-15 cm.
Tak

......................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                    do składania oświadczeń
                      woli wraz z pieczątką imienną)

PODUSZKI SILIKONOWE  -  szt. 40  -  dotyczy zadania nr 13

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Poduszki antyalergiczne szpitalne - medyczne Tak
2 Wymiary: 70x80 cm. Tak
3 Poduszki zapewniające komfort snu, dobrze

przepuszczające powietrze.
Tak

4 Wypełnienie powinno się składać z wsadu
(kulki poliestrowe), który pod względem
lekkości, miękkości, sprężystości dorównuje
materiałowi puchowemu.

Tak

5 Temperatura prania do 95ºC Tak
6 Kolor biały. Tak

......................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną)
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POJEMNIK 3,5L Z POKRYW Ą  -  szt. 3  -   dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Pojemnik (kipper) z czerwoną pokrywą z
klamrami bocznymi mocującymi pokrywę do
pojemnika, otworami bocznymi na ręce do
przenoszenia. Pojemność 5 l. -  szt.2

Tak

2 Pojemnik (kipper) z niebieską pokrywą z
klamrami bocznymi mocującymi pokrywę do
pojemnika, otworami bocznymi na ręce do
przenoszenia. Pojemność 3 l. -  szt.1

Tak

......................., dn. ...............................
                            (podpis osoby – osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną)

POJEMNIK PLASTIKOWY NA SPRZ ĘT MEDYCZNY  -  szt. 60  -  dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Pojemnik Kipper z niebieska pokrywą z
klamrami bocznymi mocującymi pokrywę do
pojemnika, otworami bocznymi na ręce do
przenoszenia. Pojemność 3 l. -  szt.3

Tak

2 Pojemniki plastikowe: podstawa – pełna, boki
ażurowe. Kolor do  wyboru podczas realizacji
zamówienia.
Wymiary: 35x60 cm. wys/gł 25 cm. szt.4 
z otworami do przenoszenia
wym. 35x25 cm w/gł. 10-15 cm.  szt.15
wym. 20x25 cm. w/gł. 10-15 cm. szt 15
wym. 15x20 cm. w/gł. 10 cm.  szt. 11
wym. 15x7-8 cm. w/gł. 10 cm.  szt.12

Tak

......................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                          do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)

POŚCIEL (POSZWA + POSZEWKA)  -  szt. 140  -  dotyczy zadania nr 13

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Tkanina „Medical” - bawełna 100% Tak
2 Gramatura 160-165 g/m² Tak
3 Kurczliwość do 5% Tak
4 Wymiar poszwa – 160x200 cm Tak
5 Wymiar poszewka – 70x80 cm Tak
6 Szyte na zakład - 25 cm Tak
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7 Temperatura prania do 95ºC Tak
8 Temperatura maglowania do 220ºC Tak
9 Kolor – jasno żółty Tak
10 Odporna na działanie środków piorąco-

dezynfekcyjnych używanych w służbie zdrowia
Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną)

PRZEŚCIERADŁO  -  szt. 280  -   dotyczy zadania nr 13

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Tkanina „Medical” - bawełna 100% Tak
2 Gramatura 160-165 g/m² Tak
3 Kurczliwość do 5% Tak
4 Wymiary – 240-160 cm. Tak
5 Temperatura prania do 95ºC Tak
6 Temperatura maglowania do 220ºC Tak
7 Kolor – jasno żółty Tak
8 Odporna na działanie środków piorąco-

dezynfekcyjnych używanych w  pralniach
służbie zdrowia

Tak

......................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń
                          woli wraz z pieczątką imienną)

PÓŁKI NA PRZYBORY TOALETOWE  -  szt. 14  -    dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Materiał chromonikiel (ażurowy) Tak
2 Rozmiar – dł. 30cm.  Szer. 15 cm Tak
3 Dostosowana do zawieszenia na ścianie Tak
4 W komplecie uchwyty i kołki Tak

......................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                          do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną
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 ROLETY OKIENNE  -  szt. 32 -   dotyczy zadania nr 17

Komplet rolet okiennych        szt. 5  

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagan
e

TAK/opisać

1
Komplet rolet materiałowych na okna
dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary
szyb : szer. 67 cm, wys. 124 cm (+/- 2 cm) 

Tak

2 Tkanina impregnowana posiadająca stosowne
atesty higieniczne

Tak

3 bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i
prowadnicach montowanych
 bezpośrednio na skrzydle okna do listew
przyszybowych

Tak

4 prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym Tak
5 dokładny pomiar przed realizacją Tak
6 mechanizm łańcuszkowy samohamujący, Tak
7 możliwość zatrzymania rolety w dowolnym

miejscu.
Tak

8 Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem. Tak
9 Montaż Tak
10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

Komplet rolet okiennych        szt. 19  

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagan
e

TAK/opisać

1
Komplet rolet materiałowych na okna
dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary
szyb : szer. 74 cm, wys. 133 cm (+/- 2 cm) 

Tak

2 Tkanina impregnowana posiadająca stosowne
atesty higieniczne

Tak

3 bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i
prowadnicach montowanych  bezpośrednio na
skrzydle okna do listew przyszybowych

Tak

4 prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym Tak
5 dokładny pomiar przed realizacją Tak
6 mechanizm łańcuszkowy samohamujący, Tak
7 możliwość zatrzymania rolety w dowolnym

miejscu.
Tak

8 Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem. Tak
9 Montaż Tak
10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak
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Komplet rolet okiennych        szt. 2  

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagan
e

TAK/opisać

1
Komplet rolet materiałowych na okna
dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary
szyb : szer. 59 cm, wys. 133 cm (+/- 2 cm) 

Tak

2 Tkanina impregnowana posiadająca stosowne
atesty higieniczne

Tak

3 bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i
prowadnicach montowanych bezpośrednio na
skrzydle okna do listew przyszybowych

Tak

4 prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym Tak
5 dokładny pomiar przed realizacją Tak
6 mechanizm łańcuszkowy samohamujący, Tak
7 możliwość zatrzymania rolety w dowolnym

miejscu.
Tak

8 Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem. Tak
9 Montaż Tak
10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

Komplet rolet okiennych        szt. 4  

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagan
e

TAK/opisać

1
Komplet rolet materiałowych na okna
dwuskrzydłowe (dwie dolne kwatery) wymiary
szyb : szer. 52 cm, wys. 124 cm (+/- 2 cm) 

Tak

2 Tkanina impregnowana posiadająca stosowne
atesty higieniczne

Tak

3 bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i
prowadnicach montowanych bezpośrednio na
skrzydle okna do listew przyszybowych

Tak

4 prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym Tak
5 dokładny pomiar przed realizacją Tak
6 mechanizm łańcuszkowy samohamujący, Tak
7 możliwość zatrzymania rolety w dowolnym

miejscu.
Tak

8 Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem. Tak
9 Montaż Tak
10 Gwarancja min. 24 miesiące Tak
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Rolety okienne              szt. 2  

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagan
e

TAK/opisać

1
okna jednoskrzydłowe  wymiary szyb : szer. 90
cm, wys. 125 cm (+/- 10 cm) 

Tak

2 Tkanina impregnowana posiadająca stosowne
atesty higieniczne

Tak

3 bezinwazyjny montaż rolety w kasecie i
prowadnicach montowanych bezpośrednio na
skrzydle okna do listew przyszybowych

Tak

4 prowadnice wykonane z PCV w kolorze białym Tak
5 dokładny pomiar przed realizacją Tak
6 mechanizm łańcuszkowy samohamujący, Tak
7 możliwość zatrzymania rolety w dowolnym

miejscu.
Tak

8 Zasuwanie rolet z dołu do góry Tak
9 Kolorystyka zostanie wybrana przed montażem. Tak 
10 Montaż Tak
11 Gwarancja min. 24 miesiące Tak

......................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną

STELAŻ CHROMONIKLOWY NA ODPADY  -  szt. 7  -  dotyczy zadania nr 18

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Stelaż wykonany z chromoniklu przystosowany
do worków foliowych 110-120 l. Tak

2 Pokrywa  stelaży  otwierana  mechanizmem
pedałowym

Tak

3 Stelaż z pokrywą niebieską – szt.4 Tak

4 Stelaż z pokrywą czerwoną – szt.3 Tak
5 Mechanizm jezdny - kółka Tak

......................., dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń
                          woli wraz z pieczątką imienną
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SZCZOTKI KLOZETOWE  -  szt. 15  -  dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Estetyczne wykonanie Tak

2 Szczotka odporna na działanie środków
dezynfekcyjnych

Tak

3 Uchwyt i obudowa (podstawa) - chromonikiel Tak

......................, dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                         do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną

TABLICA OGŁOSZENIOWA KORKOWA  -  szt. 5  -  dotyczy zadania nr 12

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wymiary (wys/szer) 60 x 90 cm (+/- 2cm) Tak

2 powierzchnia  wykonana  z  wysokiej  jakości
Portugalskiego korka. 

Tak

3 Rama aluminiowa anodowana. Tak

4 Narożniki plastikowe. Tak
5 Grubość tablicy 17 mm. (+/- 1mm) Tak
6 W  zestawie  haczyki  i  kołki  rozporowe  do

montażu tablicy na ścianie 
Tak

......................, dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną

UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY   -  szt. 15  -  dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Obudowa – pojemnik na papier w rolce -
chromonikiel Tak

2 W komplecie uchwyty i kołki do zawieszenia na
ścianie

Tak

......................, dn. ...............................
                            (podpis osoby – osób uprawnionych

                             do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną
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WENTYLATORY PRZENO ŚNE  -  szt. 4   -   dotyczy zadania nr 8

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Wentylatory elektryczne  sterowane   mechanicznie
+ pilot.  Ø 40-45 cm – stojące na stabilnej podstawie
z regulacja wysokości oraz zabezpieczeniem łopatek
roboczych przed przypadkowym dotknięciem.

-  zasilanie 220-230 V – 50Hz   - szt.2

Tak

2 Wentylator  elektryczny  Ø30 cm +/- 5% na biurko
sterowane mechanicznie z zabezpieczeniem łopatek
( śmigła) przed przypadkowym dotknięciem.
- Zasilane 220-230 V – 50 Hz   - szt.2

Tak

......................, dn. ...............................
                           (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną

WIESZAKI NA R ĘCZNIKI, SZLAFROKI  -  szt. 35   -   dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Materiał - chromonikiel Tak

2 Otwory do zawieszenia Tak

3 5-7 uchwytów Tak
4 W kpl. Uchwyty, kołki do zawieszenia Tak

......................, dn. ...............................
                              (podpis osoby – osób uprawnionych

                               do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną

WÓZEK DO PRZEWOZU POSIŁKÓW – BEMAR  -  szt. 1   -   dotyczy zadania nr 19

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagan
e

TAK/opisać

1 oddzielne sterowanie dla każdej wanny Tak
2 kontrolka włączenia i grzania Tak
3 sterowanie na dłuższym boku Tak
4 uchwyt do pchania na krótszym boku Tak
5 3 krany spustowe Tak
6 kółka o średnicy Ø125 mm (w tym 2

hamulcem)
Tak
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7 wymiary: szerokość:1249 mm, głębokość 674
mm, wysokość 900 mm

Tak

8 wykonanie ze stali nierdzewnej Tak
9 pojemność: 3xGN1/1 - 200 mm Tak 
10 regulacja temperatury: 30÷90°C Tak
11 moc: 2,1 kW Tak
12 zasilanie: 230 V Tak
13 Pojemnik GN 1/1 z poliwęglanu, wymiary 53 ×

32,5 cm, głębokość 200mm – 1 szt.
Tak

14 Pokrywa do pojemnika GN 1/1 z uszczelka – 
1 szt.

Tak

15 Pojemnik GN 1/3 z poliwęglanu, wymiary 32,5
× 17,6 cm, głębokość 200mm – 3 szt.

Tak

16  Pokrywa do pojemnika GN 1/3– 3 szt. Tak
17  Pojemnik GN 1/6 z poliwęglanu, wymiary

17,6 × 16,2 cm, głębokość 200mm – 2 szt.
Tak

18  Pokrywa do pojemnika GN 1/6– 2 szt. Tak 
19  Pojemnik GN 1/9 z poliwęglanu, wymiary

17,6 × 10,8 cm, głębokość 100mm – 6 szt.
Tak

20  Pokrywa do pojemnika GN 1/9– 6 szt Tak

......................, dn. ...............................
                              (podpis osoby – osób uprawnionych

                                do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną

WÓZEK NA BRUDN Ą BIELIZN Ę 3-KOMOROWY  -  szt. 2   -   dotyczy zadania nr 20

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Stelaż chromoniklowy Tak

2 Przystosowany do worków 120 l. - 3-workowy Tak

3 Pokrywy:  2  czerwone,  1  żółta  do  zabezpieczenia
zawartości podczas transportu

Tak

4 W części dolnej dodatkowe półki na baseny Tak

5 Uchwyt do transportu Tak

...................., dn. ...............................
                          (podpis osoby – osób uprawnionych

                              do składania oświadczeń
                       woli wraz z pieczątką imienną
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WÓZEK DO SPRZĄTANIA  -  szt. 3   -   dotyczy zadania nr 21

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Wózek do sprzątania dwu-wiaderkowy  szt.2 Tak
- konstrukcja wózka chromowana Tak

- rączka wózka chromowana Tak
 - prasa do wyciskania Tak
- 2 wiadra 20 l. (1 niebieskie, 1 czerwone) Tak

  - 1 wiadro 6 l. Tak
 - 2 koszyki siatkowe Tak
 - całość na kółkach jezdnych Tak

2 Wózek serwisowy do sprzątania – konstrukcja
chromowana – szt.1

Tak 

 - konstrukcja wózka chromowana Tak
 - ramka pionowa Tak
 - ramka na worek Tak
 - ramka pod prasę Tak
 - prasa do wyciskania Tak
 - wiadro 20 l. czerwone Tak
 - wiadro 20 l. niebieskie Tak
 - wiadro 6 l. czerwone Tak
 - wiadro 6 l. niebieskie Tak
 - worek 120 l. niebieski Tak
 - 5 x zapinka worka Tak
 - koszyk Tak   

...................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                                do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną
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WYPOSAŻENIE KUCHENNE (TALERZE, KUBKI, SZTU ĆCE, TERMOSY  -  kpl. 1  -
dotyczy zadania nr 14

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1

Talerze porcelanowe:

- głębokie – 65 szt.

- płaskie – 65 szt.

- deserowe – 30szt. 

Tak

2 Kubki z uchwytem o poj. 300-350 ml.  - 65 szt. Tak

3 Sztućce ze stali nierdzewnej:
- noże – 20 szt.
- widelce – 65 szt.
- łyżki – 65 szt.
- łyżeczki – 20 szt.

Tak

4 Chochle ze stali nierdzewnej:
- o poj. 0,5 l.
- o poj. 0,3 l.

Tak

5 Gałkownica do ziemniaków   szt.4 Tak

6 Dzbanek plastikowy o poj. 2 l. Tak

7 Pojemniki na sztućce z kwaterami do segregacji –
szt.2

Tak

...................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                               do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną

KRZESŁO OBROTOWE ZMYWALNE  -  szt. 6   -   dotyczy zadania nr 22

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

- krzesło obrotowe Tak

- siedzisko i oparcie pokryte łatwym w utrzymaniu
materiałem zmywalnym Tak
- regulacja wysokości siedziska i głębokości oparcia
za pomocą mechanizmu

Tak

-2 podłokietniki z tworzywa Tak

- kółka przystosowane do jazy po wykładzinie PCVTak

-  kolor  tapicerki  do  wyboru  z  gamy  kolorów
oferenta przy składaniu zamówienia końcowego

Tak

...................., dn. ...............................
                              (podpis osoby – osób uprawnionych

                                do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną
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FOTEL OBROTOWY ZMYWALNY  -  szt. 4   -   dotyczy zadania nr 22

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Fotel obrotowy zmywalny: Tak

- fotel posiadający system ruchowy umożliwiający
swobodę odchylania do tyłu

Tak

- blokada fotela w pozycji do pracy
Tak

- możliwość regulacji oporu oparcia i siedziska Tak

- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą
podnośnika pneumatycznego

Tak

- siedzisko i oparcie tapicerowane gąbką oraz skórą
naturalną

Tak

- szerokie wygodne podłokietniki Tak

- kółka dostosowana do jazdy po wykładzinie PCVTak

...................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                               do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną

FOTELE WYPOCZYNKOWE ZMYWALNE DLA PACJENTÓW  -  szt. 2 
 -   dotyczy zadania nr 22

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1
Fotele  wykonane  na  stelażu  drewniano  –
metalowym Tak

2 Pokryte skórą syntetyczną Tak

3 Wygodne podparcie rąk
Tak

4  Wymiary: dł. 112 cm., gł. 96 cm., wys. 90 cm.,
 (+/- 5 %)

Tak

5 Kolor  obicia  do  wyboru  podczas  składania
zamówienia

Tak

...................., dn. ...............................
                               (podpis osoby – osób uprawnionych

                                do składania oświadczeń
                         woli wraz z pieczątką imienną
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KRZESŁA ZMYWALNE   -  szt. 60   -   dotyczy zadania nr 22

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Krzesło z oparciem wzmocnione w środku płytą Tak

2 Miękkie  siedzisko  i  oparcie  pokryte  materiałem
zmywalnym  odpornym  na  działanie  środków
dezynfekcyjnych

Tak

3 Wytrzymała  rama  wykonana  z  elementów
chromowanych Tak

4 Plastikowe stopki chroniące wykładziny PCV przed
zarysowaniem

Tak

5 Łagodnie  opadający  front  siedziska  poprawiający
komfort siedzenia

Tak

6 1 szt. - krzesła łączone po 5 krzeseł
1 szt. - krzesła łączone po 3 krzesła
52 szt. - krzesła pojedyncze

Tak

7 Kolor  tapicerki  do  swobodnego  wyboru  z
gamykolorów  oferenta  w  czasie  składania
zamówienia

...................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                               do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną

TABORETY ZMYWALNE  -  szt. 40   -   dotyczy zadania nr 22

L.p. Wymagane parametry i warunki graniczne
Wartości
wymagane

TAK/opisać

1 Konstrukcja, nogi z elementów chromowanych Tak

2 Miękkie siedzisko pokryte materiałem zmywalnym,
odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych

Tak

3 Plastikowe stopki chroniące wykładzinę PCV przed
zarysowaniem

Tak

4 Kolor  tapicerki  do  wyboru  w  czasie  składania
zamówienia

Tak

...................., dn. ...............................
                             (podpis osoby – osób uprawnionych

                               do składania oświadczeń
                        woli wraz z pieczątką imienną
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