
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik Nr 1 
  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla 
wypożyczalni Fundacji Idee Społeczne FIDEES w Dłutowie oraz przeszkolenie personelu 
Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb 
prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pracuś” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
2014-2020.” 

 

L.p Nazwa towaru Liczba 
szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1.  Wózek inwalidzki 5 ▪ Wózek stalowy 
▪ szerokość siedziska wózka (cm): 50 +/- 2 
▪ możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , 
▪ możliwość regulacji odchylenia podłokietników, 
▪ przednie i tylne koła pełne /gumowe, 
▪ waga wózka (kg): max 25  
▪ obciążenie wózka  (kg): 120 +/- 5  
▪ składany na krzyżaku 
▪ tylne koła na szybkozłączce 

2.  Wózek inwalidzki  5 ▪ Wózek stalowy 
▪ szerokość siedziska wózka (cm): 45 +/- 2 
▪ możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , 
▪ możliwość regulacji odchylenia podłokietników, 
▪ przednie i tylne koła pełne /gumowe, 
▪ waga wózka (kg): max 25  
▪ obciążenie wózka  (kg): 120 +/- 5  
▪ składany na krzyżaku 
▪ tylne koła na szybkozłączce 

3.  Rotor kończyn 
górnych i dolnych  

5 ▪ Materiał podstawowy: Stal 
▪ Konstrukcja składana 
▪ Stopki antypoźlizgowe 
▪ Elektroniczny wyświetlacz  
▪ Dopuszczalne obciążenie: 50 kg (łącznie na oba pedały) 
▪ Masa całkowita: do 2,5 kg 

4.  Łóżko 
rehabilitacyjne 

20 ▪ Regulacja wysokości i segmentów: 
▪ Leże łóżka wykonane z metalu 
▪ Możliwość elektrycznej regulacji łóżka 
▪ Leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie 
▪ Funkcja Trendelenburga 
▪ Funkcja anty-Trendelenburga 
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▪ W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia 
▪ Hamulce na kołach 
▪ Łóżko wyposażone w adapter transportowy (łóżko złożone na pół) 
▪ Wymiary leża: Długość: do 190 cm Szerokość: do 80 cm 
▪ Obciążenie: Bezpieczne obciążenie robocze: 215 +/- 10 kg 
▪ Maksymalna waga użytkownika: 175 +/- 10 kg 
▪ Zasilanie 230 V, 50 Hz , z kablem zasilającym w zestawie. 
▪ Sterowanie elektryczne, .z pilotem w zestawie 
▪ Materac przeciwodleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem 

zmywalnym, pokrytym jonami srebra 
▪ 2 dodatkowe komplety pokrowców zmywalnych pokrytych jonami 

srebra dla każdego z materacy  

5.  Łóżko 
rehabilitacyjne 

5 ▪ Regulacja wysokości i segmentów: 
▪ Leże łóżka wykonane z metalu 
▪ Możliwość elektrycznej regulacji łóżka 
▪ Leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie 
▪ Funkcja Trendelenburga 
▪ Funkcja anty-Trendelenburga 
▪ W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia 
▪ Hamulce na kołach 
▪ Rama leża z możliwością łatwego składania i rozkładania przez 1 

osobę, łączona w części środkowej i możliwością złożenia leża łoża 
w pół.  

▪ Wymiary leża: 200 cm (+/-5 cm) Szerokość: 90 cm (+/- 5cm) 
▪ Regulacja wysokość leża od 300-350mm do 800-850mm 
▪ Obciążenie: Bezpieczne obciążenie robocze: 170 +/- 10 kg 
▪ Maksymalna waga użytkownika: 140 +/- 10 kg 
▪ Zasilanie 230 V, 50 Hz , z kablem zasilającym w zestawie 
▪ Sterowanie elektryczne, z pilotem w zestawie 
▪ Materac przeciwodleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem 

zmywalnym, pokrytym jonami srebra 
▪ 2 dodatkowe komplety pokrowców zmywalnych pokrytych  jonami 

srebra do każdego z zmateracy 

6.  Pozycjonery 
zestaw 

3 ▪ Podstawka do unoszenia stopy rozm.: min 40cm – max 45 cm 
▪ Poduszka okrągła rozm.: średnica 45-50 cm, waga: 0,4 – 0,6 kg 
▪ Poduszka cylindryczna rozm.:średnica.20 -25 cm x 60 – 65 cm, 

waga:  0,5-0,7 kg 
▪ Poduszka do pozycji leżącej pół – bocznej pacjenta rozm.: 180-185 

x 50 - 55 cm, waga: 2,00 do 2,50 kg 
▪ Poduszka odwodząca kończyny dolne rozm.: 30-35 x 25-30 cm, 

waga: 0,4-0,5 kg 
▪ Zewnętrzna powłoka pozycjonerów powinna być wykonana  

z materiału zapewniającego bezpieczeństwo septyczne 
(przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne) z wykorzystaniem 
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technologii jonów srebra 

7.  Koncentrator tlenu  5 ▪ Waga urządzenia: do 35 kg, wyposażony w kółka 
▪ Zasilanie sieciowe, 
▪ Pobór mocy: do 400 VAT, 
▪ Koncentracja tlenu: 93% +/- 3 %, 
▪ Głośność: do 50 +/- 5 dB, 
▪ Przepływ: 3-5 l/min, 
▪ Urządzenie wyposażone w czujnik stężenia tlenu, 
▪ Urządzenie wyposażone w nebulizator, 
▪ System funkcji alarmowych: niskiej koncentracji tlenu, 

nieprawidłowego rozprowadzenia ciśnienia, awarii kompresora, 
niskiego poziomu przepływu, 

▪ Do każdego zestawu dodatkowo akcesoria wymienne 
(zindywidualizowane dla każdego użytkownika, jak np. wężyk 
doprowadzający, maska, nebulizator) 5 szt. 

8.  Podnośnik 
transportowo - 
kąpielowy 

3 ▪ Maksymalny udźwig: 150 kg 
▪ Sposób podnoszenia: elektryczny 
▪ Sposób rozstawu nóg: manualny 
▪ Waga urządzenia: 30-35 kg 
▪ Pojemność akumulatora: minimalnie 40 podnoszeń 
▪ Wieszak 2 punktowy 
▪ Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z ziemi 
▪ Przedział podnoszenia - min/max 400-450/1600-1650 mm 
▪ Szerokość zewnętrzna podstawy - min/max 600-650/950-1000 

mm 
▪ Szerokość wewnętrza podstawy – min/max  350-400/500-550 
▪ Wysokość podstawy montażowej – min/max 100-110/150-160 
▪ Długość nóg – 1000-1200 mm 
▪ Promień skrętu – 1200-1400 mm 
▪ Średnica kół - przód/tył 60-75/90-100 
▪ Podwieszka transportowo-kąpielowa z podparciem głowy  

z udźwigiem 275 kg. w rozm.L (3 szt.) 

10. Bieżnia 
rehabilitacyjna 

3 ▪ Klasa dokładności: C  
▪ Klasa użytkowania: H  
▪ Typ napędu: elektryczny  
▪ Moc silnika (HP): 3  
▪ Zakres prędkości (km/h): 0.8 ÷ 14  
▪ Wymiary pasa bieżnego: długość (mm): 1280-1350, szerokość 

(mm): 450-600 
▪ Komputer (pomiar): czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, 
▪ Wyposażenie dodatkowe: sensory do pomiaru pulsu, odbiornik 

pasa telemetrycznego, miejsce na urządzenie mobilne, rolki lub 
kółka transportowe  

▪ Wymiary bieżni (rozłożony): długość (mm): 1500-1650, szerokość 



 

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(mm): 760-900, wysokość (mm): 1200-1590, możliwość składania 
bieżni 

▪ Wymiary bieżni (złożony): długość (mm): 1500-1700, szerokość 
(mm): 760-900, wysokość (mm): 380 -500 

▪ Komputer (funkcje): SCAN, min. 2 wbudowane 
programytreningowe, możliwość obsługi aplikacji mobilnych, 
bluetooth 

▪ Maksymalna waga użytkownika (kg): 110  
▪ Zasilanie: 230V 

11. Środki do 
dezynfekcji sprzętu 

Zestaw ▪ Płyn do dezynfekcji powierzchni: 
o przeznaczony do małych powierzchni sprzętu medycznego: 

łóżek i foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w SPA, 
powierzchni mających kontakt z żywnością, 

o o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym (w zakresie 
grzybów drożdżopodobnych) i ograniczonym 
wirusobójczym, 

o posiadający rejestrację jako wyrób medyczny i produkt 
biobójczy 

o produkt bezpieczny dla powłok Ag+ 
o pojemność 5l, 
o termin ważności nie krótszy niż 36 m-cy (co najmniej 3 szt.) 
o termin ważności nie krótszy niż 24 m-ce ( co najmniej 2 

szt.) 
o łącznie 5 szt. x 5l 

▪ Pianka do dezynfekcji powierzchni: 
o przeznaczona do różnorodnych powierzchni sprzętu 

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw 
sztucznych oraz szkła akrylowego i plexi. Przeznaczona  

o przebadana zgodnie z normami dla środków 
dezynfekcyjnych (EN14885). 

o Posiadająca szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, 
grzyby, wirusy, 

o pojemność 1l w butelce ze spryskiwaczem, 
o termin ważności nie krótszy niż 36 m-cy (co najmniej 3 szt.) 
o termin ważności nie krótszy niż 24 m-ce (co najmniej 2 szt.) 

▪ łącznie 5 szt. x 5l 

 

1. W ramach umowy Wykonawca zobligowany będzie:  
▪ zapewnić transport przedmiotu zamówienia do pomieszczeń budynku 

Zamawiającego  
w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta,  

▪ koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, 
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transportu oraz montażu (wraz z usunięciem opakowań związanych z dostawą 
sprzętu)wszystkich elementów wyposażenia oraz przeszkolenia użytkowników w 
zakresie obsługi i użytkowania ponosi Wykonawca.  

2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:  
▪ był objęty gwarancją producenta/ dostawcy dla celów komercyjnych na czas min.  

24 miesięcy, 
▪ był objęty autoryzowanym serwisem producenta sprzętu, przy czym czas reakcji 

serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 24 h. 
 
Sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się sprzętu medycznego 
rekondycjonowanego oraz sprzętu medycznego demonstracyjnego. Sprzęt medyczny musi 
być wolny od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych. Zaoferowany sprzęt 
musi posiadać świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy  
o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na 
terenie RP. 
 
 
 
 


