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Police, dnia 10 grudnia 2020 r. 

 
 

Powiat Policki 

ul. Tanowska 8; 72-010 Police 

e-mail: rudecka@policki.pl 
 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż  

 

Przedmiot zamówienia:  

„DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA 

REGIONALNEGO CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH” 

 

Kody CPV:   

  33196200-2: Sprzęt dla osób niepełnosprawnych 

  33196100-1: Sprzęt dla osób starszych 

       31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne, elektrotechniczne 

  39515000-5: Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne 

 

Zamawiający prosi o podanie łącznej wartości netto dla każdej części zamówienia. 

 

Opis przedmiot zamówienia:  

Dostawa i montaż wskazanych poniżej elementów wyposażenia dla Regionalnego Centrum 

Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, spełniających 

wymogi wskazane w poszczególnych opisach przedmiotu szacowania.  

Wszystkie elementy wyposażenia wymienione w tabelach muszą być fabrycznie nowe  

i nieużywane. 

Elementy wyposażenia muszą być zgodne z obowiązującymi europejskimi normami 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca udzieli na elementy wyposażenia przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji. 

Zamówienie obejmuje dostarczenie elementów wyposażenia w miejsce wskazane przez 

przedstawiciela Zamawiającego, na terenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób 

Niesamodzielnych w Policach oraz jego montaż.  

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty wezwania do wykonania umowy.  

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 
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1. Dekoracje okienne 

l.p. Przedmiot opis parametrów jednostka liczba  

1. 
Roleta okienna + 

moskitiera 

Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu  

w pomieszczeniach mieszkalnych.  

Roleta sterowana ręcznie, zaciemniająca.  

Roleta nadająca się do prania w pralkach.  

Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem 

trudnopalności. 

Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością 

sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpyłową. Kolor siatki 

biały. Z możliwością mycia. 

Wymiar okien: wys. 1,34 m x szer. 1,35 m (pokój pielęgniarki). 

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

z ramą okna. 

zestaw 1 

2. 
Zmatowienie  

szyby folią 

Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub  

na zewnątrz. Montaż w toaletach, łaźni oraz pomieszczeniach 

kuchennych. 

Wymiar okien:  

wys. 1,25 m x szer. 0,94 m (toaleta, 1 okno),  

wys. 1,11 m x szer. 1,40 m (łaźnia, 1 okno), 

wys. 2,0 m x szer. 1,13 m (kuchnia, 3 okna), 

wys. 1,11 m x szer. 1,42 m (kuchnia, 1 okno), 

wys. 1,36 m x szer. 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), 

wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (wydawka, 1 okno).  

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

z ramą okna. 

szt. 8 

3. 
Zmatowienie  

szyby folią 

Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub  

na zewnątrz. Montaż na oknach klatek schodowych. 

Wymiary okien: 

wys. 2,40 m x szer. 1,35 m (klatka schodowa główna, 1 okno), 

wys. 1,38 m x szer. 2,40 m (klatka schodowa I piętro, 1 okno). 

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

z ramą okna. 

szt. 2 

4. Moskitiera ramkowa  

Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością 

sprawnego wypięcia i wpięcia.  

Z siatką przeciwpyłową. Kolor siatki biały. Z możliwością mycia. 

Montaż w pomieszczeniach kuchennych oraz jadalni. 

Wymiar okien:  

wys. 2,0 m x szer. 1,13 m (kuchnia, 3 okna). 

wys. 1,11 m x szer. 1,42 m (kuchnia, 1 okno), 

wys. 1,36 m x szer. 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), 

wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (wydawka, 1 okno), 

wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (jadalnia, 2 okna). 

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

z ramą okna. 

szt. 8 

5. Roleta okienna 

Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu  

w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie,  

bez funkcji zaciemnienia. Roleta nadające się do prania w pralkach.  

Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem 

trudnopalności. 

Wymiary okien: 

1,33 m x 1,37 m (hol I piętro, 4 okna). 

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

szt. 4 
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z ramą okna. 

6. Roleta okienna 

Roleta okienna typu „dzień-noc”, do montażu w pomieszczeniach 

mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, w kasecie, z listwami 

bocznymi. Roleta nadające się do prania w pralkach.  

Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem 

trudnopalności. 

Wymiary okien: 

wys. 1,32 m x szer. 1,35 m (pokój terapeutyczny, 1 okno). 

wys. 1,34 m x szer. 0,80 m (pokój terapeutyczny, 1 okno), 

wys. 1,34 m x szer. 1,35 m (pokój psychologa, 1 okno), 

wys. 1,33 m x szer. 1,35 m (pokój dzienny, 1 okno), 

wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (jadalnia, 2 okna), 

wys. 1,14 m x szer. 2,07 m (sala konferencyjna poddasze, 1 okno 

szczytowe). 

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

z ramą okna. 

szt. 7 

7. Rolety dachowe 

Rolety do okien dachowych, wewnętrzne, materiałowe, w kasetach, 

w listwach przyokiennych, z funkcją zaciemniania 100 % i folią UV. 

Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem 

trudnopalności. 

Wymiary okien:  

wys. 1.34 m x szer. 0,72 m (biuro, 2 okna),  

wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (hol, 1 okno), 

wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (sala konferencyjna, 5 okien). 

Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie  

z ramą okna. 

szt. 8 

 

2. Specjalistyczna wanna rehabilitacyjna dla osób leżących 

l.p. 

 

przedmiot 

 

opis parametrów 

 

jednostka 

 

liczba  

1. 

Wanna podnoszona 

do kąpieli dla osób 

niepełnosprawnych  

i obłożnie chorych 

Podnoszenie hydrauliczne. 

Długość niecki 1900 mm (+- 10%). 

Długość urządzenia do 2 300 mm (+- 10%). 

Szerokość urządzenia do 850 mm (+- 10%). 

Zakres podnoszenia min 400 mm. 

Urządzenie wolnostojące bez konieczności stosowania 

fundamentów. 

Urządzenie wyposażone w masaż podwodny oraz masaż miejscowy-

ręczny, z możliwością odrębnego działania obu układów. 

Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji wanny  

i hydromasażu. 

Wanna przystosowana do współpracy z wózkiem – podnośnikiem  

do kąpieli.  

szt. 1 
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Podnośniki kąpielowo -  transportowy do łatwego transportu  

i podnoszenia pacjentów.  

Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg .  

Podnośniki działają automatycznie na pilota. 

Wyposażony w kółka z blokadą. 

Rama jezdna ruchoma, umożliwiająca płynną regulację rozstawu  

dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. 

Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny. 

Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału, 

przepuszczającego wodę, szybkoschnącego. 

Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, 

z wózka ale również z pozycji podłogi. 

Trzy rodzaje nosideł: uniwersalne do zastosowania u większości 

pacjentów, z zagłówkiem, do stosowania w toalecie. 

Nosidła wykonane z dwóch rodzajów materiałów: poliestru (PE) lub 

siatki poliestrowej. 

szt. 1 

 

3. Wyposażenie, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny 

l.p. przedmiot opis parametrów jednostka liczba  

1. Kozetka 

Leżanka lekarska na konstrukcji drewnianej.  

Szerokość całkowita 650 mm (+/- 80 mm), długość całkowita  

1 800 - 2 050 mm, wysokość całkowita 700 mm (+/- 80mm). 

Wymagane regulowane wezgłowie w zakresie 0-45 stopni  

(+/- 5 stopni).  

Leże tapicerowane, bezszwowe.  

Wytrzymałość leżanki min. 200 kg. 

szt. 1 

2. 
Ciśnieniomierz 

naramienny 

Ciśnieniomierz naramienny - w pełni automatyczny miernik 

ciśnienia tętniczego oraz pulsu.  

Duży ekran, który prezentuje wyniki pomiaru ciśnienia i tętna oraz 

datę i godzinę.  

Dodatkowo kolorowy wskaźnik poziomu ciśnienia.  

Pamięć - min. 120 pomiarów. 

Wykrywanie niemiarowość rytmu. 

Podstawowe dane techniczne: ekran LCD  min. 5,5 x 8,5 cm, pamięć 

min. 2x60 pomiarów, wykrywanie arytmii (IHB), prezentacja daty  

i godziny, wskaźnik WHO, zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg, 

zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min, dokładność: ciśnienie  

±3 mmHg, tętno ±5%, uruchamianie jednym przyciskiem, wskaźnik 

niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, 

oscylometryczna metoda pomiaru, możliwość podłączenia  

do zasilacza (opcja), funkcja uśredniania wyników ostatnich trzech 

pomiarów, żywotność baterii: min . 180 pomiarów, mankiet rozmiar 

średni:  około 30 - 42cm. 

Baterie w komplecie ze sprzętem. 

Gwarancja min. 12 miesięcy. 

szt. 2 
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3. Termometr 

Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund. 

Kontaktowa technika pomiaru. 

Alarm informujący o podwyższonej temperaturze (sygnał 

ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C). 

Wyświetlanie temperatury w °C i °F. 

Wodoszczelny. 

Nie zawiera rtęci ani szkła. 

Nadaje się do dezynfekcji. 

Dokładność pomiaru: 

0,1°C: 35,5 - 42,0°C (0,2°F: 95,9–107,6°F) 

0,2°C: 32,0 - 35,4°C; 42,1 - 44,0°C 

0,3°F: 89,6 - 95,7°F ; 107,8 - 109,2°F 

1 miejsce w pamięci. 

Automatyczne wyłączanie. 

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru. 

Produkt medyczny. 

Etui. 

W zestawie 1 bateria. 

szt. 4 

4. 
Bezdotykowy 

termometr lekarski 

Pomiar w ciągu kilku sekund. 

Technika pomiarowa z wykorzystaniem podczerwieni. 

Alarm informujący o podwyższonej temperaturze. 

Wyświetlanie temperatury w °C i °F. 

Kontrola dźwiękowa (wł./wył.). 

Dokładność pomiaru: 

czoło: 0,2°C: 36 - 39°C (0,4°F: 96,8 - 102,2°F) 

w pozostałym zakresie temperatur: 0,3°C (0,5°F) 

obiekt: 2,0°C lub 2,0°C : 15 - 60°C (0,4°F: 59 - 140°F) 

Pamięć 60 pomiarów (temperatura ciała). 

Automatyczne wyłączanie. 

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru możliwy do wyboru. 

Produkt medyczny. 

Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz . 

Z pudełkiem do przechowywania. 

W zestawie  baterie. 

szt. 1 

5. Glukometr 

W zestawie: glukometr, nakłuwacz, 1 bębenek z 6 lancetami,  

10 testów paskowych, poręczne etui, pełna i kieszonkowa instrukcja 

obsługi. 

szt. 2 

6. 
Waga medyczna 

osobowa 

Posiada miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. 

Waga zasilana napięciem sieciowym. 

Ze wzrostomierzem (miernik zainstalowany na maszcie). 

Minimalne wymagania: obciążenie maksymalne: 60/150 kg, 

dokładność odczytu: 20/50 g, zakres tary: -150 kg, temperatura 

pracy: 0° - +40 °C, sygnał wyjściowy: RS 232, zasilanie: 230V, 

wyświetlacz: LCD (z podświetleniem). 

szt. 1 

7. 
Stół stacjonarny  

do masażu 

Stół 2-częściowy do masażu. 

Zagłówek regulowany z otworem na twarz. 

Regulowane podłokietniki. 

Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota. 

Wieszak na papier . 

System kółek jezdnych. 

Długość min. 200 cm, szerokość min. 65 cm, wysokość od 45 cm  

do 100 cm (+/- 5 cm). 

Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -70 ° do +45 ° (+/- 5 stopni). 

szt. 1 
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8. 

Aparat combi  

do elektroterapii  

i ultradźwięków 

Dwa niezależne kanały do elektroterapii. 

Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. 

Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. 

Pełny zakres prądów i elektrodiagnostyka. 

Bezobsługowa głowica do ultradźwięków o powierzchni 12 cm2. 

Ergonomiczne głowice o częstotliwościach 1 MHz, 3 MHz  

i zmienna (auto 1/3MHz). 

Głowica ultradźwiękowa 5 cm2. 

Częstotliwość modułowa 10-150 Hz. 

Współczynnik wypełnienia 5-95%. 

Max. natężenie w trybie ciągłym 2 W/cm2. 

Max. natężenie w trybie impulsowym 3 W/cm2. 

Możliwość wykonywania terapii skojarzonej. 

Możliwość podłączenia aparatu do podciśnienia VAC. 

Waga max. 3 kg. 

Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad,  

4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce. 

komplet 1 

9. 

Aparat  

do laseroterapii  

biostymulacyjny 

Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. 

Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. 

Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond. 

Sonda punktowa 400mW/830 nm. 

Okulary ochronne 2 szt. 

Terapia ciągła i impulsowa. 

Automatyczne przeliczanie parametrów terapii. 

Częstotliwość 0-10000 Hz. 

Dawka płynnie regulowana 0,1-99,0 J/cm2. 

Współczynnik wypełnienia 10-90%. 

Waga max. 3 kg. 

Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad,  

4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce. 

komplet 1 

10. 
Aparat  

do magnetoterapii 

Aparat do magnetoterapii 2-kanałowy. 

Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. 

Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. 

Aplikatory z technologią skoncentrowanego pola magnetycznego 

(Focused Magnetic Field). 

Maksymalna indukcja magnetyczna 128 mT. 

Zakres częstotliwości 0-166 Hz. 

Stół do magnetoterapii z soloneidem fi 70 cm. 

Solenoid fi 30 cm. 

Waga max. 3 kg. 

Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad,  

4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce. 

 

komplet 
1 

11. Lampa Sollux 

Lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie  

IR-A oraz IR-B. 

Intensywność świecenia żarówki 10 - 99 %. 

Maksymalna moc żarówki 375 W. 

Pobór mocy maks. 450 W. 

Zegar zabiegowy 1 - 30 min. 

Promiennik 375 W 1 szt. 

Filtr czerwony 1 szt. 

Filtr niebieski 1 szt. 

Okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. 

Okulary ochronne dla terapeuty 1 szt. 

Statyw jezdny. 

szt. 1 
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12. 
Okulary ochronne  

do lampy Sollux 

Okulary ochronne do lamy Sollux. 

Do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych.  

Efekt ogrzania skóry (minimum o 1 stopień C ) wywoływany 

promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie 

typu IR-B.  

szt. 2 

13. 
Aparat do masażu 

uciskowego 

Aparat do masażu uciskowego 12-komorowy. 

Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7”. 

Gotowe programy zabiegowe. 

Encyklopedia terapii. 

26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach). 

Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg. 

Gradient z płynną regulacją 0-100 %. 

Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory. 

Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie. 

Automatyczna identyfikacja aplikatorów. 

Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu. 

Elektroniczny system kontroli ucisku. 

Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt.. 

Mankiet kończyn dolnych 10-komorowy 2 szt. 

Złącze do mankietów. 

Stolik integrowany z aparatem min. 5 zamykanych szuflad,  

4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce. 

komplet 1 

14. 

Aparat do terapii 

ruchowej kończyn 

dolnych i górnych 

Urządzenie do aktywnej, pasywnej i wspomaganej terapii ruchowej 

kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem. 

Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas 

jednej sesji terapeutycznej. 

Pasy stabilizujące i wsparcie podudzi ustawiają kończyny dolne  

do właściwej pozycji. 

Regulacja wysokości pedałów oraz uchwytów kończyn górnych. 

Kontrola prędkości i oporu dostosowania do użytkowania. 

Kolorowy ekran dotykowy min. 10”. 

Zakres prędkości 10-90 RPM. 

Zakres oporu 1-120 Watt. 

Programowalny czas 1-120 minut. 

Uchwyty antyalergiczne. 

2 poziomy regulacji pedałów. 

Kółka transportowe. 

Waga urządzenia max. 50 kg (+/- 3 kg).   

zestaw 1 

15. 
Zestaw do terapii 

manualnej 

Mini masażer  typu MG 16 zielony lub równoważny. 

Przyrząd do masażu tkanek głębokich typu Thera Press lub 

równoważny. 

Przyrząd do masażu odciążający kciuk. 

Bańki Chińskie. 

Masaż drewniany do stóp. 

Dysk sensomotoryczny. 

Fotel masujący  min. 3 programy automatyczne. 

Wymagania minimalne: 5 technik masażu pleców: ugniatanie, 

ostukiwanie, ugniatanie z ostukiwaniem, wałkowanie i masaż 

szwedzki; masaż powietrzny na uda, pośladki, łydki i stopy; 

regulacja intensywności masażu; regulacja szerokości masażu; 

regulacja prędkości masażu; ustawianie masażu punktowego  

i partii; elektrycznie rozkładane oparcie i podnóżek; automatyczne 

składanie fotela; wyświetlacz czasu masażu. 

zestaw 1 
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16. Wózek kąpielowy 

Wózkowanna hydrauliczna służąca do przewożenia pacjenta z łóżka 

pod prysznic, zapewniając pacjentowi komfort i bezpieczeństwo. 

Hydrauliczny układ zmiennej wysokości od 52 do 88 cm. 

Nieco pochylona płyta podstawy ułatwiająca spuszczanie wody. 

Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego 

obsługiwanego pedałami po obu stronach. 

Uchwyt do pchania u wezgłowia i od strony nóg. 

Kosz na ubranie, termoformowalny, u wezgłowia wózka. 

Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane . 

Spust wody zamykany krokiem. 

Rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy. 

Rura spustowa 185 cm, fi 4 cm. 

Wymiary: 74 x 198 cm, płat podstawy: 1,78m x 60 cm. 

Poręcze boczne: 1,40m x 20m. 

Waga max. 85 kg. 

Dla pacjentów o wadze max. 155 kg  

szt. 2 

 

 

Dopuszcza się możliwość składania wyceny na poszczególne części, bez ograniczenia  

w zakresie ilości części objętych wyceną.  

W przypadku złożenia wyceny obejmującej więcej niż jedną część należy wyodrębnić wycenę 

dla każdej z części objętych wyceną. 

 

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia:  

do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 10.00. Odpowiedź może być złożona w formie 

elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl, w dowolnej formie, tj. w treści e-maila lub  

w załączniku do e-maila. 

 

Na oryginale właściwy podpis.                                                            Edyta Rudecka 

                                                    Naczelnik Wydziału 


