
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA  -   ZADANIE II   

L.P. NAZWA OPIS ILOŚĆ

1 szafa biurowa zamykana 
(pom. 2.01, 2.02)

kolor biały RAL 3101; 
materiał: nano – laminat; powierzchnia matowa; z 
półkami wewnątrz;

wym. 100 x 45 cm, 
h = 190 cm;

4

2 Biurko wym. 140X60cm
(pom. 2.01)

kolor biały, RAL 3101; 
materiał: nano – laminat; powierzchnia matowa;
nóżki - stal nierdzewna 
o profilu kwadratowym;

wym. 140 x 60cm;
wysokość regulowana, min. 72cm;

1

3 biurko w kształcie litery "L"
(pom. 2.01, 2.02)

kolor biały  RAL 3101; 
materiał: nano – laminat; powierzchnia matowa;

wysokość regulowana, min. 72cm;

wymiary:
160 x 140 cm,
szerokość blatu: 60 cm;

2

4 biurko w kształcie litery "L"
(pom. 2.02)

kolor biały  RAL 3101; 
materiał: nano - laminat; powierzchnia matowa;

wysokość regulowana, min. 72cm; 

wymiary:
160 x 140 cm,
szerokość blatu: 60 cm;

1



L.P. NAZWA OPIS ILOŚĆ

5 kontener na kółkach pod biurko
(pom. 2.01, 2.02)
 

kolor biały RAL 3101; 
materiał: nano - laminat; powierzchnia matowa;
kontener zamykany zamkiem centralnym;
Jeden zamek do wszystkich szuflad;

Szerokość – 43 cm

Długość – 54 cm

Wysokość – 63 cm

Kółka podgumowane ø 40 mm.

3

6 krzesło 
(pom. 2.01)

kolor czarny, RAL 9017;

bez podłokietników

Wykonanie stelaża: lite drewno;
Wykończenie stelaża: lakier wodny;
Wykonanie siedziska: piankowata , sklejka;
Tapicerka siedziska: skóra ekologiczna;
Podłokietniki: brak;
Wykonanie oparcia: sklejka, pianka;
Tapicerka oparcia: skóra ekologiczna;
Tapicerka tył oparcia: skóra ekologiczna;
Konstrukcja podstawy: nogi;
Wykonanie nogi: lite drewno;
Wykończenie nogi: lakier;

4

7 krzesło obrotowe  
(pom. 2.01, 2.02)

kolor czarny, RAL 9017;
dwa podłokietniki, 
tkanina: poliester;
Kółka/ Rama oparcia: tworzywo polipropylenowe; z 
regulacją wysokości oraz kąta odchylenia;
kółka z hamulcem;

Przetestowane dla min.: 110 kg
Szerokość: 59 cm
Głębokość: 65 cm
Maksymalna wysokość: 108 cm
Szerokość siedziska: 49 cm
Głębokość siedziska: 42 cm
Minimalna wysokość siedziska: 45 cm
Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm

3



L.P. NAZWA OPIS ILOŚĆ

8 wieszak ścienny
(pom. 2.01, 2.02)

kolor biały, 7 nie zakończonych ostro haczyków
materiał: lite drewno; lita brzoza, bejca, bezbarwny 
lakier akrylowy

Szerokość: 112 cm 
Wysokość: 2 cm
Długość: 106 cm
Waga 1.49 kg 

2

9 przewijak stojący, na kółkach
(pom. 1.14)

Przewijak z trzema półkami: stelaż  

z drewna dębowego,

Półki z płyty wiórowej; 

z dwoma blokowanymi kółkami zamocowanymi na 
nóżkach; 

Wraz z miękką usztywnianą nadstawką koloru jasno 
– fioletowego; sztuczna skóra wysokiej jakości;

wymiary:

wys. 72 cm, głębokość min. 62cm,

długość 90cm;

1

10 lustro bezramowe 
(pom. 1.14)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 168 x 70 cm

1

11 lustro  bezramowe 
(pom. 1.04)

Lustro bez ramy; klejone do ściany;

Wym.150 x 110 cm

1

12 lustro  bezramowe 
(pom. 1.05) 

Lustro bez ramy; klejone do ściany;

Wym. 30 x 90 cm

1

13 Lustro bezramowe 

(pom. 1.15)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 530 x 110 cm,

podział wg rysunku aranżacji wnętrz;

1

14 Lustro bezramowe 

(pom. 0.10 - 2 szt.)  (pom. 0.12 - 2 szt.)  

(pom. 2.05) (po. 1.12)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 40 x60 cm

6

15 Lustro bezramowe 

(pom. 2.03)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 136 x 60 cm 

1



L.P. NAZWA OPIS ILOŚĆ

16 Lustro bezramowe 

(pom. 1.02)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 180 x 120 cm 

1

17 Lustro bezramowe 

(pom. 1.17)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 204 x 100 cm 

1

18 Lustro bezramowe 

(pom. 1.16)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 195 x 100 cm 

1

19 lustro uchylne – dla osób niepełnosprawnych
(pom. 1.14)

wym. 58x85cm

Zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. W 
komplecie zestaw montażowy do ściany twardej, 
uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal 
nierdzewna, powierzchnia matowa. Lustro o 
grubości 5mm.

1

20 Siedzisko sportowe 

(pom. 1.18)

Polipropylenowe, powierzchnia siedziska 

gładka, kolor szary RAL 7001;  

W środkowej części krzesła  otwór odprowadzający 
nadmiar wody;

Szer. krzesełka 43cm;

Całkowita wysokość siedziska - 25 cm.

Atesty: trudnopalności, toksyczności

i wytrzymałości. 

39

21 Deski do nauki pływania – duże

(pom. 1.13)

Duża piankowa deska do pływania z linką – 84 cm, 
jednolity kolor niebieski, bez grafiki;

30

22 Deski do nauki pływania – ósemki – duże

(pom. 1.13)

Duże, z gęstej, wytrzymałej pianki EVA;

Niesymetryczny,  profil ósemki;

kolor granatowo- turkusowy;

30

23 Makarony pływackie i łączniki do makaronów

(pom. 1.13)

Z polietylenu (PE), wym. 118cm,

kolory: żółty,  pomarańczowy,  czerwony, fioletowy, 
niebieski, zielony

30+15

24 Wiosełka treningowe rozm. M - 20, L - 20

(pom. 1.13)

60



25 Zestaw do piłki wodnej 

-bramki 

- kosze

- siatki

(pom. 1.13)

Bramki i kosze zabezpieczone przed negatywnym 
wpływem wody basenowej;

Siatki wysokiej jakości;

Kosz wykonany z tworzywa sztucznego osadzony na 
pływakach.
Pływający kosz do koszykówki wodnej na basenie. 
Komplet z siatką i pływakami.

Wymiary:

•średnica wewnętrzna górna (na piłkę) 46 cm

•średnica wewnętrzna dolna (pływak) 60 cm

•wysokość całkowita: 40 cm

2

4

2

26 Piłki różnych rozmiarów

 (pom. 1.13)

- małe 10 szt., średnie 10 szt., duże 10 szt.;

piłki basenowego aerobiku wodnego, aquafitness, do 
ćwiczeń w wodzie, gimnastyki dla dzieci i seniorów

•wykonane ze wzmocnionego nylonu

•dzięki chropowatej powierzchni piłka zapewnia 

bardzo dobrą przyczepność

- w kolorach granatu i turkusu

30

27 Stopery pływackie

(pom. 1.13)

Wodoodporny i antywilgociowy;

•funkcja stopera z dokładnością do 1/100 sekundy
•zapamiętujący 500 międzyczasów

6

28 Rękawki do pływania dla dzieci i dorosłych 20+5 

(pom. 1.13)

40

29 Tyczka asekuracyjna - trenerska

(pom. 1.13)

Długie – 3szt. i krótkie 3 szt. 6

30 Kamizelka ratunkowa – asekuracyjna - 15,

kapok – 10,

pneumatyczna – 10

(pom. 1.13)

45

31 Skrzynia zamykana na drobny sprzęt do nauki pływania 

(pom. 1.13)

1

32 Tablica suchościeralna 

(pom. 1.19)

1



33 Mata wycieraczkowa wewnętrzna

(pom. 1.01 wiatrołap)

Wysokości 22mm, w rami montażowej ramy ze stali 
chromowo – niklowej;

profil aluminiowy z wkładem z gumy żłobionej 
koloru ciemnoszarego; antypoślizgowość R9;

z dodatkową listwą czyszczącą między profilami

wymiary: 180 x 329 cm

1

34 Wieszak szatniowy ramowy, jezdny 

(2 strony wieszaka x 22 haczyki)

( pom. 1.03)

Na kółkach; wykonane indywidualnie,

konstrukcja z profili 50 x 50. stal malowana 
proszkowo kolor RAL 7015, haczyki stal 
nierdzewna

dł. ok. 190 cm

4

35 Dozownik mydła w płynie 

(pom. 1.04)  (pom. 1.14) (pom. 1.05)

(pom. 1.16) (pom. 1.17)

Mydło uzupełniane z kanistra

model wandaloodporny, zamknięcie na zamek,

grubość metalu 1mm,

dozowanie na przycisk

okienko kontroli poziomu mydła

pojemność 1 litr;

srebrny, matowy, stal nierdzewna kwasoodporna;

5



36 Pojemnik na ręczniki pojedyncze

(pom. 1.04) (pom. 1.14 -  2 szt.) 

(pom. 1.16 umywalnia)

(pom. 1.17 umywalnia) (pom. 1.05)

Urządzenia ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej:

- pojemność do 500szt. ręczników

- okienko do kontroli ilości ręczników

-zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy;

srebrny, matowy;

6

37 Pojemnik na papier toaletowy 

(pom. 1.05) (pom. 1.14) 

(pom. 1.16 – 2 szt.) (pom. 1.17) (pom. 1.04)

Srebrny matowy, średnica rolki do 23cm, 

stal nierdzewna kwasoodporna;

6

38 Kosz na odpady  

(pom. 1.04)  (pom. 1.14)  (pom. 1.16)

(pom. 1.17) (pom. 1.03) (pom. 1.05)

Srebrny matowy, otwarty;

stal nierdzewna kwasoodporna;

pojemność 47 litrów

6

39 Kosz na odpady  

(pom. 0.14) (pom. 2.01) (pom. 2.02)

Srebrny matowy,  z uchylną pokrywą,

zaopatrzony w wyjmowane, metalowe wiadro o 
pojemności 30 litrów, stal nierdzewna 
kwasoodporna, matowa; 

wys. ok. 70 cm

3



40 Kosz na odpady   

(pom. 0.10)  (pom. 0.12) (pom. 1.03)

(pom. 1.04) (pom. 1.08) (pom. 1.35) 

(pom. 1.40) (pom. 1.23) (pom. 2.03)

(pom. 2.20) (pom. 2.06) (pom. 2.05)

Plastikowy, szary, z uchylną pokrywą, 

pojemność ~ 10 litrów;

12

41 Haczyki pojedyncze

pomieszczenia przebieralni oraz kabiny wc

i natrysków 

Stal nierdzewna kwasoodporna;

przebieralnie: 

16 szt. (pom. 1.15),

2szt. (pom. 1.14)

kabiny wc:

2szt. (pom. 0.12), 

2szt. (pom. 0.10), 

2szt. (pom. 1.16),

2szt. (pom. 1.17),

2szt. (pom. 1.05),

2szt. (pom. 1.04),

2szt. (pom. 2.03),

2szt. (pom. 2.06),

2szt. (pom. 1.12),

2szt. (pom. 1.14),

natryski: 

2szt. (pom. 0.12),

2szt. (pom. 0.10),

6 szt. (pom. 1.16),

6 szt. (pom. 1.17);

54

42 Gaśnica proszkowa 4 kg Do grupy pożarów A,B,C,E; 16

43 Szczotka do WC z uchwytem 

 (pom. 0.12) (pom. 0.10) (pom. 1.04)

 (pom. 1.05) (pom. 1.16) (pom. 1.17)

 (pom. 1.12) (pom. 1.14) (pom. 2.03)

 (pom. 2.05)

- model wandaloodporny

- wyjmowane plastikowe wnętrze

- grubość korpusu 1 mm

- średnica 9 cm

10



44 Wieszak basenowy ścienny 

(pom. 1.19) 

- materiał: tworzywo sztuczne

- odporny na bakterie i chlor

- szerokość: 150 cm (po 10 haczyków)

kolor szary

4

45 Suszarka wisząca

(pom. 1.15)

- napięcie ~230V/50Hz,

-moc grzewcza: 700W,

- temp. Powietrza: > 50°C,

- prędkość powietrza: 100 km/h,

- waga: 1,2 kg,

- wymiary: 265 x 92 x 105 mm,

- stopień ochrony: IPX4,

- klasa ochrony: II,

- poziom dźwięku: 63 dB,

- zewnętrzna średnica węża: 38mm,

- wewnętrzna średnica węża: 31mm;

biała, wisząca; 

materiał obudowy: plastik ABS 

7

46 Szafa porządkowa Wym. 180 x 60 x 50 cm;

wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. 
Prawy segment służy do przechowywania szczotek, 
mopa i innych narzędzi do sprzątania. Szafka 
zamykana zamkiem cylindrycznym  z ryglowaniem

w 2 punktach

1



47 Wózek porządkowy - wiadro czerwone 17 l

- wiadro niebieskie 17l

- wyciskarka doczołowa

- wiaderka 2 x 5l, 

- uchwyt na worek 2x70l

- opcjonalnie wersja z wanną do dezynfekcji 34l

2

48 Leżanka medyczna

(pom. 1.12)

Stelaż wykonany z metalu, pokryty  farbą 
proszkową, wkręcana stopka z jednej z nóg 
pozwalająca na poziomowanie stołu na nierównej 
powierzchni. Blat stołu pokryty  materiałem 
skóropodobnym,

zagłówek regulowany;

dane techniczne:

- długość: 184 cm,

- szerokość: 70 cm,

- wysokość: 55 cm,

- waga: 18 kg

kolor tapicerki: szary lub niebieski

1

49 Koło ratunkowe 

(pom. 1.13)

63 cm; 2,5 kg; z atestem;

Wykonane z polietylenu, wypełnione pianką 
poliuretanową, srebrna taśma 3m, linka 10 mm 
wokół koła, dodatkowo zasobnik na linkę 
asekuracyjną 5 mm, wykonaną z polipropylenu, 
niezatapialną 

o dł. 25 m, do zamontowania wewnątrz koła

2

50 Bojka ratownicza  

(pom. 1.13)

 atestowana,

z  polietylenu, kolor pomarańczowy. Wyposażona w 
taśmę asekuracyjną (opasującą klatkę piersiową) i 
linkę holowniczą dł. 2 m, z uchwytami na dłonie

2



51 Tyczki ratunkowe (proste) / żerdzie 

(pom. 1.13)

Lekka, z aluminium anodowanego, lekka, nietonąca 
żerdź 

o długości 4m i średnicy 28 mm. Anodowana 
powłoka zabezpiecza przed brudzeniem i korozją. 
Jaskrawy koniec tyczki ułatwia dostrzeżenie jej i 
chwyt 

w wodzie.

Tyczka ratownicza jest zbudowana 

z jednego elementu o długości 4 m. 

4

52 Nosze podbierakowe

(pom. 1.13)

Nosze podbierakowe (szuflowe) 

3-częściowe + 3 pasy;
Zaprojektowane tak, aby przetransportować pacjenta 
bez konieczności poruszania go. Aluminiowa 
struktura podzielona na dwie podłużne części, które 
można rozłączyć, wsunąć pod pacjenta i zamknąć. 
Aluminiowa struktura lekka i regulowana. Nosze 
wyposażone 

w 3 pasy stabilizujące. Nosze szuflowe 
atraumatyczne. Atestowana

Wymiary:
211x42x7 cm (po złożeniu : 121×42×10cm)
Waga: 9 kg
Nośność: 159 kg

1

53 Rzutki

(pom. 1.13)

Rzutki podłużny worek, w którym znajduje się 25 m 
nietonącej liny, zakończonej pętlami;

2

54 Deska ratownicza ze stabilizatorem 

(pom. 1.13)

Deska ratownicza ze stabilizatorem, deska 
pływająca, o dużej wyporności, ze stabilizatorem i 
pasami

2

55 Pas ratowniczy 

(pom. 1.13)

Pas ratowniczy elastyczny, nietonący, podłużny 
pływak z pianki polietylenowej z taśmą 
umożliwiającą zapięcie tonącego i z szelkami 
ratowniczymi;

2

56 Taboret

(pom. 1.15)

(kabiny przebieralni)

Stelaż – stal malowana proszkowo kolor srebrny, 
siedzisko z tworzywa sztucznego, kolor granatowy;

8



57 Wózek basenowy dla osób niepełnosprawnych

(pom. 1.19 / 1.13)

Wodoodporny, składany, wyposażony 

w pneumatyczne koła tylne na szybkozłącza i lane 
koła przednie, odchylane podłokietniki, regulowane 

i zdejmowane podnóżki oraz poduszkę;

2

58 Podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych

(pom. 1.19)

Zabezpieczony przed wpływem wody basenowej; 
mobilny;

1

59 Blat pod suszarkami 

(pom. 1.15)

 

Blat meblowy wodoodporny, okleina: dąb;

Wymiary: 30 x 530 cm, gr. 3 cm,   

1

60 Blat w szatni

(pom. 1.03)

Wymiary: 253 x 60 cm, gr. 3 cm,   

blat meblowy hdf, okleina dąb;

1

61 Blat w barze uchylny  

(pom. 2.06)

Wymiary: 204 x 60 cm, gr. 3 cm,   

blat meblowy hdf, okleina dąb;

1

62 Pojemnik na ręczniki pojedyncze 

 (pom. 2.03) (pom. 0.10)  (pom. 0.12)  (pom. 1.12)

pojemność: 500 listków

•przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
•wielkość listka: 250 x 230 mm
•materiał obudowy: tworzywo ABS
•kolor obudowy: biało-szary
•sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki 
papieru powoduje wysunięcie się kolejnej
•zamek i klucz: plastik
•okienko kontrolne informujące o ilości 
ręczników
•rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
•opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami
•wymiary: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 
270 mm, - głębokość: 130 mm

4



63 Pojemnik na papier toaletowy

(pom. 2.03)  (pom. 0.10)  (pom. 0.12)  (pom. 1.12)

Materiał: tworzywo ABS

•Kolor: biały
•Przeznaczenie: papier toaletowy w roli o 
maksymalnej średnicy 25 cm.
•Odporny na uszkodzenia mechaniczne i 
zarysowania
•Prosta obsługa i eksploatacja
•Posiada wizjer kontrolny 
•Perforowana listwa ułatwiająca odrywanie 
papieru
•Montaż: naścienny, przykręcany
•Zawiera zestaw kołków do montażu
•Zamykany na kluczyk
•Wymiary: - szerokość: 275 mm, - głębokość: 
125 mm, - wysokość: 275 mm

4

64 Dozownik mydła w płynie 

(pom. 0.10) (pom. 0.12) (pom. 1.12)

(pom. 2.03) (pom. 2.05)

Biały, poj. 800 ml, z tworzywa ABS 5

65 Szafa medyczna

(pom. 1.12)

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi 
szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, 
przestawne co 25mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch 
punktach. 

Wymiary: 180 x 60 x 43,5cm

66 Taboret lekarski

(pom. 1.12)

Podstawa, jezdna na czterech kółkach, 

w tym dwa z blokadą, wykonana ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej. Siedzisko tapicerowane, z regulacją 
wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego;



67 Ławka 3 – osobowa 

(pom. 1.09)

Wymiary: 164 x 54 cm, wys. 85 cm.

Siedziska wykonane ze sklejki bukowej w okleinie 
dębowej, Stelaż stalowy, chrom satyna. 

2

68 Szafka pracownicza z nóżkami i ławką

(pom. 0.13),  (pom. 0.11)

Materiał szafki: stal malowana proszkowo 

Wym szafki: 

głębokość: 54 cm

szerokość przedziału: 30 cm

kolor ciemnożółty RAL 1021, 

Wysokość całej szafki: 197 cm

20

przedziałów 
ubraniowych

69 Szafka basenowa z nóżkami i ławeczką

(pom. 1.15) 

Materiał szafki: HPL

kolor ciemnożółty RAL 1021 - 86szt.

kolor grafitowy RAL 7011 - 90szt.

kolor biały RAL 9016 - 90szt.

z transponderem (system obsługi klienta)

Wym szafki: 

głębokość 40 cm  

szerokość przedziału 30 cm

Wysokość całej szafki: 197 cm

Materiał ławki: HPL 

kolor grafitowy RAL 7011

szerokość ławki 30cm;

266

przedziałów 
ubraniowych



70 Szafka basenowa z nóżkami

(pom. 1.14) 

Materiał szafki: HPL

kolor ciemnożółty RAL 1021 – 4 szt.

kolor grafitowy RAL 7011 – 4 szt.

kolor biały RAL 9016 – 4 szt.

z transponderem (system obsługi klienta)

Wym szafki: 

głębokość 40 cm  

szerokość przedziału 30 cm

Wysokość całej szafki: 197 cm

Materiał ławki: HPL 

kolor grafitowy RAL 7011

szerokość ławki 30cm;

12

przedziałów 
ubraniowych

71 Szafka basenowa z nóżkami i ławeczką

(pom. 1.12)

Materiał szafki: HPL

kolor ciemnożółty RAL 1021 – 1 szt.

kolor grafitowy RAL 7011 – 1 szt.

kolor biały RAL 9016 – 1 szt.

Wym szafki: 

głębokość 40 cm  

szerokość przedziału 30 cm

Wysokość całej szafki: 197 cm

Materiał ławki: HPL 

kolor grafitowy RAL 7011

szerokość ławki 30cm;

6

przedziałów 
ubraniowych

72 Krzesło do karmienia niemowląt

(pom. 1.14)

Stabilne krzesło bez podłokietników,

materiał: ekoskóra (miękkie, ale wytrzymałe na 
wodę obicie – ze zmywalną powłoką) 

Podstawa: drewno (dąb olejowany)

Kolor: ciemnoszary z jasnoszarymi bokami 

1



73 Krzesło

(pom. 2.08)

Wymiary:

Szerokość: 52 cm
Głębokość: 55 cm
Wysokość: 89 cm
Wysokość siedziska: 46 cm
Rama krzesła wykonana ze stali z powłoką 
chromowaną. Siedzisko wykonane ze sklejki 
formowanej, pokrytej okleiną dębową, lakierowaną.

8

74 Stolik

(pom. 2.08)

Blat stolika wykonany

z lakierowanego MDF koloru białego RAL 9016, 
osadzonego na metalowym stelażu

z dębowymi nogami. 

Wymiary: 80 x 80 cm, h = 73 cm;

4

75 Krzesło

taras widokowy

Wykonany z tworzywa polipropylenowego 
wzmocnionego oraz

stali malowanej proszkowo 

kolor szary: 10 szt.

kolor biały: 4 szt.

Kolor niebieski: 4 szt.

18

76 Stolik

taras widokowy

60x70 cm, kolor biały, RAL 9016

Blat - folia melaminowa, lakierowana 
Podstawa - aluminiowa, malowana proszkowo
Noga/ Szyna - stalowa, malowana proszkowo

9



77 Krzesło

(pom. 0.14)

Kolor biały, RAL 9016

Wykonany z tworzywa polipropylenowego 
wzmocnionego 

4

78 Stolik

(pom. 0.14)

60x70 cm, kolor biały, RAL 9016

Blat - folia melaminowa, lakierowana 
Podstawa - aluminiowa, malowana proszkowo
Noga/ Szyna - stalowa, malowana proszkowo

2

79 Szafka kuchenna

(pom. 0.14 – 2 szt.)  (pom. 2.06 – 3 szt.)

 60 x 60 x 90 cm,

nano - laminat, matowy, kolor biały 

RAL 9016

5

80 Szafka kuchenna pod zlew

(pom. 2.06 – 2 szt.) (pom. 0.14)

 80 x 60 x 90 cm,

nano - laminat, matowy, kolor biały 

RAL 9016

3



81 Biurko z kontenerem z zamykanymi szufladami

(pom. 1.03)

wysokiej jakości, proste, wygodne biurko 
wolnostojące;

tył biurka wykończony w płycie laminowanej; 
wykonane z płyty laminowanej odpornej na 
ścieranie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem 
ABS o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia; 
materiał: płyta laminowana 16 mm

wymiary:
- długość : 120 cm
- wysokość: 79 cm
- głębokość: 50 cm

biurko z kontenerem z zamykanymi szufladami, 

kolor: okleina dąb;

1

82 Krzesło obrotowe

(pom. 1.03)  (pom. 1.08)

Siedzisko obustronne tapicerowane,

kolor grafitowy, stelaż – aluminiowy czarny,

baza pięcioramienna

3

83 Bęben do lin torowych 1



84 Schodołaz – dla osób niepełnosprawnych Schodołaz gąsienicowy

Urządzenie mobilne, do pracy na prostych stopniach. 

elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

•system czujników nachylenia

•mikroprocesorowy układ sterowania

•zintegrowany system diagnostyczny

•zasięg do 50 pięter

•dioda wskazująca kierunek ruchu

•3 prędkości

•2 udźwigi 130 lub 160 kg

DANE TECHNICZNE:

Waga całkowita: 39kg

Waga kolumny: 11kg

Waga podstawy: 28kg

Maksymalny udżwig (z wózkiem pasażera): 
130kg/160kg

3prędkości: 4,5m/5,5m/ 6,6m

Maksymalny kąt nachylenia: 35stopni

Wysokość: 995mm

Szerokość: 672mm

Długość podstawy: 980mm

Całkowita długość: 1410mm

1



Zestaw do łazienki  dla osób niepełnosprawnych z natryskiem  (pom. 1.14): 

-  krzesełko prysznicowe    -   uchylne, mocowane do ściany,  uchylne, mocowane do ściany,  stal 
nierdzewna, powierzchnia siedziska i oparcia z białych modułów PCV mocowane przy pomocy rozet
80x3mm, z otworami dla 3 śrub mocujących, z zestawem montażowym do ściany twardej;    - 1 szt.

-  uchwyt prysznicowy kątowy,  ścienny, 60x110cm  -  Kątowy ścienny, 60x110cm; powierzchnia matowa; 
Średnica: ø 32 mm. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal 
nierdzewna. W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej. Mocowanie przy  pomocy rozet 70 mm, z 
otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150kg; Wysokość 110 cm, Szerokość 60 cm;         - 1 szt.

– uchwyt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych  -  W kolorze stolarki drzwiowej, o nieśliskim 
wykończeniu; zamocowany poziomo na drzwiach  (z przodu i z tyłu drzwi)   na wys. 75cm;    
  -  2 szt.

-   uchylna, łukowa (przy wc), dłg. 60cm, średnica: ø 32 mm. W komplecie zestaw montażowy do 
ściany twardej. Stal nierdzewna. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub 
montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie: 100 kg.    -  1 szt.

–     poręcz kątowa ścienna 90° (przy wc)  -  Średnica: 32 mm.  Stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. 
Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej. Wysokość 
60 cm, szerokość  30 cm, waga 1.4 kg    -  1 szt.

–  poręcz ścienna łukowa (przy umywalce)  -  uchylna, dłg. 60 cm, średnica: 32 mm. Stal 
nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w 
kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby 
montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania
z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej. Waga: 1.3 kg   -  2 szt.

1 kpl.



Zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych (pom. 1.04) :

– poręcz ścienna (przy  wc) - uchylna, łukowa, dłg. 85cm lub poręcz stojąca WC,
uchylna, łukowa, dłg. 60cm, średnica: ø 32 mm. W komplecie zestaw montażowy do ściany 
twardej. Stal nierdzewna. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub 
montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie: 100 kg.    -  1 szt. 

-        poręcz kątowa ścienna 90° (przy wc) -  Średnica: 32 mm.  Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, 
wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety 
zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej. Wysokość  60 cm, szerokość 
30 cm, waga 1.4 kg    -  1 szt.

-  poręcz ścienna łukowa  (przy umywalce)  -  uchylna, dłg. 60cm, średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, 
powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym 
RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe
w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze 
antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy 
do ściany twardej. Waga: 1.3 kg   -  2 szt.

-  uchwyt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych  -  W kolorze stolarki drzwiowej, o nieśliskim 
wykończeniu; zamocowany poziomo na drzwiach  (z przodu i z tyłu drzwi)   na wys. 75cm;    
  -  2 szt.

   

1 kpl. 



UWAGA:

– Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 
zapewniać trwałe i bezpieczne użytkowanie;

– Sprzęt ratowniczy powinien spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty, podane powyżej zestawienie sprzętu winno 
być zweryfikowane i uzupełnione przez uprawnionego przedstawiciela Użytkownika

– Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia obiektu w:
a. instrukcje obsługi i konserwacji w odniesieniu do zastosowanych materiałów,
b. instrukcje BHP,
c. instrukcje rozruchu technologicznego urządzeń,
d. instrukcje eksploatacji i użytkowania dla wszystkich zamontowanych urządzeń,
e. wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia p.poż. ;

– Sprzęt ratowniczy powinien spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty;


	Przewijak z trzema półkami: stelaż  
	z drewna dębowego,
	Półki z płyty wiórowej; 
	z dwoma blokowanymi kółkami zamocowanymi na nóżkach; 
	Lustro bez ramy;  klejone do ściany;
	Wym. 168 x 70 cm
	Lustro bez ramy; klejone do ściany;
	Wym.150 x 110 cm
	Lustro bez ramy; klejone do ściany;
	Duża piankowa deska do pływania z linką – 84 cm, jednolity kolor niebieski, bez grafiki;
	63 cm; 2,5 kg; z atestem;
	DANE TECHNICZNE:


