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Załącznik nr 5a do SIWZ i nr 
1 do umowy

Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie – zadanie inwestycyjne 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

JEDN. 
MIARY

CENA JEDN. 
 NETTO

CENA JEDN. 
BRUTTO

WARTOŚĆ 
BRUTTO

Łóżko / Kanapa rozkładana
Łóżko o konstrukcji z płyty meblowej, pojemnik na 
pościel, obicie – tkanina o odporność na ścieranie min. 
50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 
250g/m². Kolor morski. Powierzchnia spania min. [mm] 
1600x2000 +/- 5%.

Łóżko / Kanapa rozkładana
Opis jak w poz. Nr 1. Kolor szary.

Sofa.
Sofa 3-osobowa, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie 
–pianka, funkcja spania, obicie - tkanina o odporność na 
ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a 
i gramaturze min. 250g/m².. Wymiary min. [mm] szer./gł. 
2000/800 +/- 5%. Kolor butelkowa zieleń.

Sofa.
Opis jak w poz. Nr 3. Kolor beż.

Sofa.
Opis jak w poz. Nr 3. Kolor ciemny beż.
Sofa.
Opis jak w poz. Nr 3. Kolor szary.

Łóżko
Łóżko o konstrukcji z płyty meblowej, z pojemnikiem na 
pościel, obicie - tkanina o odporność na ścieranie min. 
50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 
250g/m². Powierzchnia spania min. [mm] 800x2000 +/- 
5%. Kolor turkus.

Łóżko.
Opis jak w poz. Nr 7. Kolor morski.

Narożnik.
Narożnik wykonany na drewnianym stelażu. Obicie - 
tkanina o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli 
według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m².Na 
siedzisku sprężyny faliste i pianka. Oparcie pasy 
elastyczne i pianka. Narożnik z funkcją spania oraz 
pojemnikiem na pościel. Rozmiar narożnika min. [mm] 
2600x1600. Strona prawa. Kolor morski.

Narożnik.
Opis jak w poz. Nr 9. Rozmiar narożnika min. [mm] 
2600x1600. Strona prawa. Kolor butelkowa zieleń.

Narożnik.
Opis jak w poz. Nr 9. Rozmiar narożnika min. [mm] 
2200x2000. Strona prawa. Kolor ciemny szary ze 
wstawkami w kolorze jasno szarym.

Narożnik.
Opis jak w poz. Nr 9. Rozmiar narożnika min. [mm] 
2600x1400.Strona prawa.. Kolor ciemny beż.

Szafa na wymiar.
Szafa dwudrzwiowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 
1200/600/2500 (+/- 3%) wykonana w całości z płyty 
dwustronnie laminowanej. Wieniec oraz fronty oklejone 
obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane 
z płyty HDF o grubości 3 mm, w kolorze białym. W 
środku po prawej stronie 8 półek i szuflada (250 mm) na 
prowadnicach rolkowych. Po lewej stronie dwie półki, 
drążek na ubrania oraz szuflada (250 mm) na 
prowadnicach rolkowych. Górna część ( 2 powierzchnie 
użytkowe) zamykana osobnymi drzwiczkami. Uchwyty 
relingowe, satynowe, o długości min. 220 mm. Szafa na 
cokole 500-600mm z możliwością regulacji poziomu. 
Korpus oraz fronty w kolorze białym.
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Szafa na wymiar.
Opis jak w poz. 13. Korpus oraz fronty – kolor ciemny 
grafit.

Szafa.
Szafa o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 1100/380/2160 
(+/- 3 %).
Szafa dwudrzwiowa do pokoju, wykonana w całości z 
płyty dwustronnie laminowanej 18mm. Wieniec górny 
oraz fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze 
płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 
mm, w kolorze białym. We wnętrzu przegroda dzieląca 
szafę na przestrzeń z półkami oraz przestrzeń z 
drążkiem na ubrania. Prawa strona 5 półek (6 
przestrzeni), lewa strona dwie półki oraz drążek na 
ubrania. Szafa na cokole 500-600mm z możliwością 
regulacji poziomu. Uchwyty relingowe satynowe, o 
długości min. 220 mm. Kolor – dąb sonoma.Szafka przyłóżkowa.
Szafka nocna o wymiarach [mm] szer./gł./wys.: 
450/450/500 (+/- 3%), z jedną szufladą (150 mm) na 
prowadnicy rolkowej. Wykonana z płyty dwustronnie 
laminowanej 18 mm. Obrzeża wieńca górnego oraz 
frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w 
kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. 
Przestrzeń pusta pod szufladą. Szafka umieszczona na 
stopkach wys. 3 cm z możliwością poziomowania. Kolor 
biały.
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Komoda.
Komoda trzydrzwiowa wykonana w całości z płyty 
dwustronnie laminowanej 18 mm, o wymiarach [mm] 
szer./gł./wys: 1200/380/1100 +/- 5%. Wieniec górny oraz 
fronty oklejone obrzeżem PCV 2 mm, w kolorze płyty. 
Plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, w 
kolorze białym. Na górnym poziomie trzy szuflady 
( wysokość 250 mm), dolny poziom trzy przestrzenie 
zamykane drzwiczkami, w każdej po 2 powierzchnie 
użytkowe. Uchwyty relingowe satynowe, o długości min. 
220 mm. Komoda na cokole 500-600 mm. Możliwość 
regulacji poziomu. Korpus oraz fronty w kolorze białym, 
blat ( wieniec górny) – kolor drewna naturalnego.

Komoda.
Opis jak w poz. 17. Korpus oraz fronty w kolorze białym.Stolik kawowy.
Stolik kawowy o wymiarach [mm] szer./gł./wys 
1200/700/500(+/- 3%), wykonany z płyty dwustronnie 
laminowanej 18 mm, blat pogrubiany o grubości min.36 
mm, z dolną półką. Obrzeża blatu wykończone okleiną 
PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Podstawa w 
kolorze białym, blat - kolor drewna naturalnego.Krzesło.
Krzesło tapicerowane bez podłokietników, stelaż krzesła 
wykonany z litego klejonego drewna, stelaż oparcia 
prosty, oparcie tapicerowane tkaniną o odporność na 
ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i 
gramaturze min. 250g/m². Stelaż krzesła w kolorze 
białym, tkanina – kolor morski.

Krzesło.
Opis jak w poz. Nr 20. Stelaż krzesła w kolorze białym, 
tapicerka – kolor ciemny beż.

Krzesło.
Opis jak w poz. Nr 20. Stelaż krzesła w kolorze białym, 
tapicerka – kolor szary.

Fotel biurowy.
Fotel biurowy z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i 
oparciem, wysokie oparcie odchylające się 
synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2: 1, 
maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19°, przy 
8°odchylenia siedziska, stałe podłokietniki z tworzywa 
sztucznego, stały, tapicerowany zagłówek, podstawa 
czarna, plastikowa, samohamowne kółka fi 50 mm. 
Tapicerka – gramatura: min. 150 g/m², odporność na 
ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, kolor grafit.

Fotel.
Fotel w całości tapicerowany tkaniną skaj. Półokrągła 
podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w 
zintegrowane z podłokietnikami oparcie. Szerokość 
całkowita [mm] 700, wysokość 770. Kolor – beż.

Fotel.
Fotel w całości tapicerowany tkaniną o odporności na 
ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i 
gramaturze min. 250g/m². Półokrągła podstawa, lekko 
rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z 
podłokietnikami oparcie. Szerokość całkowita [mm] 700, 
wysokość [mm] 770. Kolor – beż.

Fotel .
Opis jak w poz. Nr 25. Kolor – grafit.

Stół.
Stół o wymiarach [mm] szer./gł./wys 1900/900/750 
+/- 5%, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o 
grubości min. 36 mm. Obrzeża wykończone okleiną 
PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Podstawa stołu – 
kolor biały, blat – kolor drewna naturalnego.

Stolik kawowy.
Stolik kawowy o wymiarach [mm] szer./gł./wys 
600/600/600+/- 5%, wykonany z płyty dwustronnie 
laminowanej o gr. 18 mm, blat pogrubiany 36 mm, z 
dolną półką. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor biały.

Stolik kawowy.
Stolik kawowy o wymiarach [mm] szer./gł./wys 
500/500/600+/- 5%, wykonany z płyty dwustronnie 
laminowanej o gr. 18 mm, blat pogrubiany 36 mm, z 
dolną półką. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor jasny szary.
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Stolik.
Stół wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, 
grubość blatu min. 25 mm, krawędzie i narożniki 
zaokrąglone, nogi okrągłe, metalowe. Obrzeża blatu 
wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze 
płyty. Wymiary [mm] szer./gł./wys. 600/600/800 cm 
+/- 3%. Nogi stolika w kolorze białym, blat – kolor dąb 
sonoma.

Szafka na buty.
Szafka na buty o wymiarach [mm] szer./gł./wys 
1200/400/500 +/-5%, wykonana w całości z płyty 
dwustronnie laminowanej 18 mm, z przegrodą. Obrzeża 
frontów, wieńca górnego wykończone okleiną PCV o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty 
HDF 3 mm, w kolorze białym. W szafkach półki ( po 2 
przestrzenie użytkowe. Drzwi w szafkach otwierane do 
dołu. Ogranicznik gazowy otwarcia drzwi. Uchwyty 
relingowe satynowe, o długości min. 220 mm. Szafka na 
cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość regulacji 
poziomu. Kolor – biały z dodatkami w kolorze drewna 
naturalnego.
Szafka pod telewizor.
Szafka pod telewizor o wymiarach [mm] szer./gł./wys 
1500/500/500 +/- 5%, wykonana z płyty dwustronnie 
laminowanej 18 mm, blat o grubości 36 mm, w środku 4 
szuflady oraz przestrzeń z półką w środku. Obrzeża 
wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 
mm, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF 3 mm, 
w kolorze białym. Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. 
Możliwość regulacji poziomu. Uchwyty relingowe 
satynowe, o długości min. 220 mm. Kolor – biały.
Szafa na pościel.
Szafa na pościel wykonana z płyty dwustronnie 
laminowanej 18 mm min. wymiar [mm] szer./gł./wys 
1500/500/2100 +/- 5%. Obrzeża frontów oraz blatu 
górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w 
kolorze płyty. Plecy szafy wykonane z płyty HDF 3 mm, 
kolor biały. Szafa trzydrzwiowa, w środku 2 przegrody (3 
oddzielne segmenty), 4 przestrzenie użytkowe w każdej 
części ( 3 półki). Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. 
Możliwość regulacji poziomu. Korpus i fronty – kolor 
szary. Uchwyty relingowe, satynowe o długości min. 200 
mm.
Szafka.
Wymiar min. [mm] szer./gł./wys. 500/200/700 +/- 5%. 
Kolor- dąb sonoma.
Szafka łazienkowa wisząca, jednodrzwiowa, wykonana 
w całości z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, w 
środku 2 półki (łącznie 3 powierzchnie użytkowe). 
Obrzeża frontu wykończone okleiną PCV o grubości 2 
mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor 
biały. Uchwyt relingowy satynowy, o długości min. 150 
mm.

Szafa na dokumenty.
Regał na dokumenty zamykany na zamek, front i korpus 
wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, półki z 
regulacją (6 powierzchni użytkowych) z uchwytami 
standard. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego 
wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze 
płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Fronty 
dzielone. Górna część zamykana osobnymi drzwiczkami 
( 3 powierzchnie) – kolor jasny szary, dolna część ( 3 
powierzchnie) – kolor grafit. Szafka na cokole, wys. 500 
– 600 mm. Możliwość regulacji poziomu. Wymiar [mm] 
szer./gł./wys 800/380/2170 +/- 5%.

Szafka gospodarcza.
Szafka gospodarcza, wykonana z płyty dwustronnie 
laminowanej 18 mm, 3 półki (4 powierzchnie użytkowe), 
wymiary [mm] min. szer./gł./wys. 1200/400/1600 +/- 5%. 
W środku przegroda. Jedna część otwarta, druga 
zamykana drzwiczkami. Obrzeża frontu oraz wieńca 
górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm w 
kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. 
Szafka na cokole, wys. 500 – 600 mm. Możliwość 
regulacji poziomu. Korpus oraz front w kolorze szarym.
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Biurko.
Biurko komputerowe [mm] szer./gł./wys 1200/600/750, 
wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, blat 
wykonany z płyty 36 mm, półka na klawiaturę wysuwana 
na prowadnicach rolkowych. Obrzeża blatu wykończone 
okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor 
jasny szary.

Półka.
Półka naścienna nad łóżko, wykonana z płyty 
dwustronnie laminowanej, o grubości 18 mm. Szerokość 
min. 800 mm, głębokość 150 mm, wysokość pleców 
70mm, z przodu ogranicznik. Kolor biały.
Półka na radio.
Półka na radio wykonana z płyty dwustronnie 
laminowanej, o grubości 18 mm, na metalowych 
wspornikach. Szerokość min. 300 mm, wysokość min. 
220 mm, głębokość min. 140 mm ( wymiary 
dostosowane do wymiarów radia). Kolor –dąb sonoma.

Wieszak na ubrania.
Wieszak stojący na ubrania, drewniany w kolorze białym 
o wysokości minimum 1700 mm.
Zabudowa meblowa.
Zabudowa meblowa kuchenna – wykonanie, dostawa i 
montaż.
Zabudowa powierzchni dwóch przylegających do siebie 
ścian o długości 4200 mm oraz 2000 mm. Szafki dolne 
o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm 
( dopasowane do wysokości zmywarki). Szafki górne o 
głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do 
sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi 
łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne 
przedzielone trzema półkami, dającymi cztery 
powierzchnie użytkowe.
Zestaw zawierający minimum: szafka dwudrzwiowa 
zlewozmywakowa, szafka narożna, 2 szafki 
jednodrzwiowe, 2 szafki 4 – szufladowe oraz 5 szafek 
wiszących. Korpus i fronty zabudowy wykonane z płyty 
dwustronnie laminowanej. Obrzeża frontów – PCV 2 
mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty 
standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady 
systemowe z metalowymi boczkami, z cichym 
domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg . Blat o 
grubości min. 40 mm +/- 5%, o warstwie wierzchniej 
wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na 
nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 
mm +/-5%. Korpus i fronty szafek w kolorze białym, blat 
– kolor drewna naturalnego.

Zabudowa meblowa.
Zabudowa meblowa kuchenna- wykonanie, dostawa i 
montaż.
Zabudowa powierzchni dwóch ścian o długości 3400 
mm oraz 1500 mm. Szafki dolne o głębokości 600 mm i 
wysokości 850 mm ( dopasowane do wysokości 
zmywarki). Szafki górne o głębokości 300 mm i 
wysokości 1100 mm. Zabudowa do sufitu. Szafki dolne 
przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie 
powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone 
trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe.
Zestaw zawierający minimum: szafka dwudrzwiowa 
zlewozmywakowa, 5 szafek jednodrzwiowych, 2 szafki 4 
– szufladowe oraz 8 szafek wiszących. Korpus i fronty 
zabudowy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej. 
Obrzeża frontów– PCV 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – 
HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty standardowe, 
zawiasy z cichym domykiem,  szuflady systemowe z 
metalowymi boczkami, z cichym domykiem, pełny 
wysów, wytrzymałość 30-50 kg . Blat o grubości 40 mm 
+/- 5%,, o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu 
HPL. Korpus i fronty szafek w kolorze białym, blat – 
kolor drewna naturalnego
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Zabudowa meblowa.
Zabudowa meblowa kuchenna- wykonanie, dostawa i 
montaż.
Zabudowa powierzchni dwóch przylegających do siebie 
ścian o długości 3700 mm oraz 2400 mm. Szafki dolne 
o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm 
( dopasowane  do wysokości zmywarki). Szafki górne o 
głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do 
sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi 
łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne 
przedzielone trzema półkami, dającymi cztery 
powierzchnie użytkowe.
Zestaw zawierający minimum: 1 szafka stojąca 
dwudrzwiowa, 2 szafki dwudrzwiowe zlewozmywakowe, 
2 szafki 3 szufladowe, 5 szafek wiszących oraz szafka 
narożna wisząca. Zabudowa wykonana w całości z płyty 
dwustronnie laminowanej, uchwyty standardowe, 
zawiasy z cichym domykiem,  szuflady systemowe z 
metalowymi boczkami, z cichym domykiem, pełny 
wysów, wytrzymałość 30-50 kg . Obrzeża frontów – PCV 
2 mm, w kolorze płyty. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze 
białym. Blat o grubości 40 mm +/- 5%,, o warstwie 
wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Korpus i fronty 
szafek w kolorze białym, blat – kolor drewna 
naturalnego.

Zabudowa meblowa.
Zabudowa meblowa kuchenna- wykonanie, dostawa i 
montaż.
Zabudowa powierzchni dwóch przylegających do siebie 
ścian o długości 3450 mm oraz 3150 mm. Szafki dolne 
o głębokości 600 mm i wysokości 850 mm 
( dopasowane  do wysokości zmywarki). Szafki górne o 
głębokości 300 mm i wysokości 1100 mm. Zabudowa do 
sufitu. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi 
łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne 
przedzielone trzema półkami, dającymi cztery 
powierzchnie użytkowe.
Zestaw zawierający minimum: 2 szafki stojące 
dwudrzwiowe, 2 szafki dwudrzwiowe zlewozmywakowe, 
2 szafki 4 szufladowe, jedna szafka jednodrzwiowa, 8 
szafek wiszących oraz szafka narożna wisząca. 
Zabudowa wykonana w całości z płyty dwustronnie 
laminowanej, uchwyty standardowe, zawiasy z cichym 
domykiem, prowadnice w szufladach pełen wysuw z 
cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi 
boczkami, wytrzymałość 30-50 kg . Blat o grubości 40 
mm +/- 5%, , o warstwie wierzchniej wykonanej z 
laminatu HPL. Obrzeża frontów – PCV 2 mm, w kolorze 
płyty. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Korpus i 
fronty szafek w kolorze białym, blat – kolor drewna 
naturalnego.

Zestaw sprzętu kuchennego.
Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, sterowana 
elektronicznie z funkcją błyskawicznego podgrzewania 
posiłków, rozmrażania produktów, gotowania 
wieloetapowego, grillowania oraz łączenia działania 
mikrofali i grilla. Obudowa żaroodporna, lakierowana, 
wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem czasu pracy oraz 
aktualnego czasu, talerz obrotowy, min. 250 mm. Moc 
min. 800 W, moc grilla min. 1000 W. Pojemność min. 
22l.

Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l płaska 
grzałka płytowa, min 2200 W moc, obudowa ze stali 
nierdzewnej, automatyczny wyłącznik.
Lodówka wolnostojąca klasa A+, zamrażalnik min. 95 l, 
chłodziarka min. 217 l. Wyposażenie: półki szklane, 
półka na butelki, szuflady na owoce, warzywa, półki na 
drzwiach.
Zmywarka. Komora zmywarki wykonana ze stali 
nierdzewnej, kosze z ruchomymi elementami, składane 
półki w górnym i dolnym koszu. Szerokość 600 mm. 
Pojemność znamionowa: min. 12 kpl. Klasa 
efektywności energetycznej A++ lub wyższa. 
Płyta elektryczna 4-pola ceramiczne, wymiar do szafki 
600 mm.
Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość do 
600 mm.
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Pralka.
Pralka, ładowana od frontu, pojemność min. 7 kg, klasa 
energetyczna A+++, prędkość wirowania min. 1000 obr/
min, sterowana elektronicznie, funkcje prania 
wstępnego, funkcje prani krótkiego, funkcje prania 
wszystkich rodzajów tkanin naturalnych i syntetycznych. 
Kolor obudowy biały.

Suszarka kondensacyjna.
Suszarka kondensacyjna automatyczna, pojemność 
min. 7 kg, klasa wydajności A, kolor biały

Żelazko.
Żelazko z generatorem pary. Automatyczne wyłączenie 
żelazka. Wytwornica pary wbudowana. Regulacja 
strumienia pary, pionowy wyrzut pary, zasilanie 230V, 
długość kabla sieciowego min. 2500 mm, stopa 
ceramiczna.

Deska do prasowania.
Deska do żelazek parowych, wielowarstwowy pokrowiec 
na deskę, regulacja wysokości [mm] 700-950, 
6 ustawień, antypoślizgowe nasadki, wymiary deski: 
[mm] szer./ gł. 1200x380 +/- 5%.

Zestaw d sprzątania.
Wózek do sprzątania: stelaż chromowany na kółkach 
samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 20 litrów 
każde, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, 
wymiary: [mm] szer./gł./wys. 750/400/850 +/- 5%., waga 
max 10 kg.

Zegar ścienny.
Zegar ścienny, drewniana obudowa w kolorze białym, 
średnica od 3000 mm do 35000 mm(+/- 3%), okrągły, 
duża czcionka cyfr, kwarcowy.

Radio.
Radio cyfrowe PLL ( FM) do podwieszenia, z pamięcią 
min.25 stacji radiowych i wbudowanym zegarem. 
Zakresy fal radiowych AM, FM. Zasilanie sieciowo – 
bateryjne, z załączonym kablem sieciowym. Dźwięk: 
stereo. Kolor biały.

Telewizor.
Telewizor o przekątnej ekranu 50”, technologii Full HD, 
proporcje obrazu 16: 9, rozdzielczość 1920x1080 (HD 
1080).

Telewizor.
Telewizor 32”, HD Ready, rozdzielczość 1366x768, 
optymalizacja ruchu. Parametry: USB – multimedia, PiP 
– 1 tuner, HDMIx2, USBx1
Telewizor.
Telewizor w białej obudowie, typ podświetlenia LED, 
rozmiar ekranu 24”, standard HD ready(720p), czas 
reakcji matrycy 5ms, jasność 220cd/m², format obrazu 
16:9.

Uchwyt pod telewizor.
Uchwyt do telewizora 32” uchylny/obrotowy, biały, ramię 
23 cm, maksymalne obciążenie 40 kg

Uchwyt pod telewizor.
Uchwyt pod telewizor 24” uchylny/obrotowy, biały, ramię 
23 cm, obciążenie maksymalne 40 kg

Telefon.
Aparat telefoniczny, bezprzewodowy. Podświetlany 
wyświetlacz, książka telefoniczna, regulacja głośności 
dzwonka, przycisk flash, możliwość montażu na ścianie.

Półka prysznicowa.
Półka łazienkowa pod prysznic, wykonana z tworzywa 
sztucznego, montowana do ściany za pomocą kołka 
rozporowego, bez konstrukcji nośnej. Element mocujący 
w kolorze białym, półka w kształcie ćwiartki koła o 
promieniu [mm] 240 +/- 3%.
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Lustro wiszące.
Lustro łazienkowe, dla osób niepełnosprawnych, 
uchylne, w pełnej ramie, montowane do ściany. Wymiar 
min. szer./ wys. [mm] 500/600

Drążek.
Drążek kątowy do kotary prysznicowej. Kolor biały. 
Wymiary szer./gł. 900/900 (+/- 3%)

Siedzisko kąpielowe.
Siedzisko prysznicowe montowane do ściany.

Uchwyt na papier.
Uchwyt WC prosty wykończony w pokryciu 
błyszczącego chromu, bez klapki, mocowany do ściany 
za pomocą kołków rozporowych.
Dozownik na AHD.
Dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na 
jednorazowe wkłady o pojemności 500 ml, do 
dozowania mydła w płynie, kremu do rąk oraz płynu lub 
żelu dezynfekcyjnego, przezroczyste pojemniki 
umożliwiające kontrolę poziomu płynów, możliwość 
ustawienia objętości pojedynczej dozy na 0,5, 1 lub 1,5 
ml.
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