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

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

„Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pabianicach 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”. 

Lp. Nazwa towaru Liczba 
szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1 Pionizator  3  maksymalny udźwig od 160 do 180 kg, 
 przedział podnoszenia od 750–800 mm do 1500–1600 mm, 
 szerokość zewnętrzna podstawy do 700 mm (złożona) i do 900 mm 

(rozłożona), 
 szerokość wewnętrzna podstawy od 600 mm (złożona) i do 850 mm 

(rozłożona), 
 elektroniczny system sterowania (w tym awaryjne obniżanie), 
 pełen zestaw podwieszek podnośnikowych (rozmiar S,M,L, XL), 
 uchwyty do podtrzymywania rąk (dodatkowy), 
 akumulator (wytrzymałość do 70 pełnych cykli podniesienia 

na jednym ładowaniu), 
 ładowarka do akumulatora w zestawie. 

2 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. 

3 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. 
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4 Poduszka 

przeciwodleży

nowa do 

wózka 

inwalidzkiego  

10  maksymalny udźwig: 90-120 kg, 
 wysokość poduszki 6-9 cm, 
 przeznaczona do 4 stopnia odleżyn, 
 wycięcie na kość guziczną, 
 wykonana z pianki wiskoelastycznej w pokrowcu zmywalnym, 

paroprzepuszczalnym, 
 zdejmowany pokrowiec i antypoślizgowe podłoże, 
 w zestawie z poduszką 2 pokrowce. 

5 Rotor kończyn 

górnych i 

dolnych  

5  materiał podstawowy: stal, 
 konstrukcja składana, 
 stopki antypoślizgowe, 
 elektroniczny wyświetlacz,  
 dopuszczalne obciążenie: 50 kg (łącznie na oba pedały), 
 masa całkowita: do 2,5 kg. 

6 Łóżko 

rehabilitacyjne  

10  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, 
 łóżko wyposażone w adapter transportowy (łóżko złożone na pół), 
 wymiary leża: długość: 200 cm (+/-5 cm); szerokość: 90 cm (+/- 5cm), 
 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, 
 dodatkowe 3 komplety pokrowców zmywalnych pokrytych jonami 

srebra.  

7 Łóżko 

rehabilitacyjne 

7  regulacja wysokości i segmentów, 
 leże łóżka wykonane z metalu, 
 możliwość elektrycznej regulacji łóżka, 
 leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie, 
 funkcja Trendelenburga, 
 funkcja anty–Trendelenburg, 
 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, 
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 sterowanie elektryczne, z pilotem w zestawie, 
 materac przeciwodleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem 

zmywalnym, pokrytym jonami srebra, 
 dodatkowe 3 komplety pokrowców zmywalnych pokrytych jonami 

srebra. 

8 Łóżko 

rehabilitacyjne 

3  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: długość 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, 
 dodatkowe 3 komplety pokrowców zmywalnych pokrytych jonami 

srebra. 

9 Pozycjonery 

zestaw 

5  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– 05 kg. 

ZEWNĘTRZNA POWŁOKA POZYCJONERÓW POWINNA BYĆ WYKONANA Z 
MATERIAŁU ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO SEPTYCZNE (PRZECIWGRZYBICZA, 

PRZECWIBAKTERYJA) Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII JONÓW SREBRA. 

10 Koncentrator 

tlenu  

3  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, 
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 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) 10 szt. (łącznie 50 szt.). 

11 Podnośnik 

transportowo- 

kąpielowy 

5  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: S,M,L. 

12 Elektryczny 

wózek 

inwalidzki 

1  szerokość siedziska: 16’’,  
 amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych), 
 szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska, 
 regulowany kąt nachylenia oparcia, 
 regulowane, demontowane podłokietniki, 
 możliwość odchylenia joysticka, 
 uchylne, demontowane podnóżki, 
 regulacja długości podnóżków, 
 pełne oświetlenie drogowe - ledowe, 
 hamulce elektromagnetyczne, 
 kontroler elektroniczny, 
 regulowane tylne kółka przeciwwywrotne, 
 koła przednie: 9”, koła tylne: 14”, 
 waga bez akumulatorów: 50 kg. 

13 Elektryczny 

wózek 

inwalidzki 

1  szerokość siedziska: 18’’, 
 amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych), 
 szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska, 
 regulowany kąt nachylenia oparcia, 
 regulowane, demontowalne podłokietniki, 
 możliwość odchylenia joysticka, 
 uchylne, demontowalne podnóżki, 
 regulacja długości podnóżków, 
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 pełne oświetlenie drogowe — ledowe, 
 hamulce elektromagnetyczne, 
 kontroler elektroniczny, 
 regulowane tylne kółka przeciwwywrotne, 
 koła przednie: 9”, koła tylne: 14”, 
 waga bez akumulatorów: 50 kg. 

14 Elektryczny 

wózek 

inwalidzki 

2  składana rama, ułatwiająca transport wózka, 
 regulacja kąta oparcia, 
 odchylane podłokietniki, 
 system akumulatorów  dodatkowym gniazdem ładowania, 
 kółka podporowe, 
 komfortowa tapicerka  dzianiny dystansowej (oddychającej), 
 jednoczęściowy stopień podnóżka chowany pod wózek, 
 wymiary długość 900–1000 mm, 
 szerokość 550–600 mm, 
 wysokość całkowita 850–900 mm, 
 wysokość wózka złożonego do transportu 300–350mm, 
 waga wózka z akumulatorami do 25 kg, 
 maksymalne obciążenie: do 120 kg. 

15 Schodołaz 

kroczący  

2  maksymalny udźwig (bez wózka) do 130 kg i (z wózkiem) do 160 kg, 
 napęd elektryczny, 
 zakres działania 300–500 stopni, 
 maksymalna wysokość stopnia 20 cm +/- 2 cm, 
 co najmniej III prędkości pracy: I — 8–12 stopni, II — 13–16 stopni, 

III  —  17–20 stopni, 
 waga urządzenia do 30 kg, 
 urządzenie składane, umożliwiające transport.  

 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, transportu oraz montażu (wraz z usunięciem opakowań związanych 

z dostawą sprzętu) wszystkich elementów wyposażenia oraz przeszkolenia 

użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania ponosi Wykonawca.  

 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. 
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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. 


