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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
- dostawę, montaż, wniesienie, ustawienie mebli w miejscu przeznaczenia 
- wywóz odpadów oraz uporządkowanie terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru 
przedmiotu umowy 
- usunięcie wszelkiego rodzaju ewentualnych uszkodzeń podczas montażu, wnoszenia mebli 
np. ubrudzenie, obicie ścian. 
 
Łóżko piętrowe szt. 19 
 

 
 
Stalowa konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju 50x50mm o grubości 2mm,  
Łóżko ze sztywną i stabilną konstrukcją łączoną śrubami.  
Łóżko wyposażone w głęboką na 5 cm ramę wykonaną z kątowników 50x50mm grubość 
3mm, co pozwala na zastosowanie wielu rodzajów   materacy o rozm. 90x200cm, w środku 
ramy wspawana siatka o kwadratowych oczkach o szerokości 40x40mm, grubość drutu 3mm, 
wzmocniona 3 szt. płaskownika o szer. 30mm i grubości 3mm. 
Rama łóżka skręcana z nogami śrubami min. 8mm, po dwie śruby na każdą nogę 
Poprzeczki w zagłowiu  łóżka wspawane na  stałe do nóg, górna poprzeczka w  dolnej części 
zagłowia umieszczona na wysokości 95cm. 
W wezgłowiu zamontowane proporcjonalnie po trzy poprzeczki, górna z profilu 50x50mm, 
dwie dolne z profilu 50x25mm. 
W przynożu dwie poprzeczki górna z profilu 50x50mm, dolna z profilu 50x25mm. 
Drabinka przykręcana do łóżka śrubami, wykonana z profilu o przekroju 50x25mm o gr 2mm 
na górnym łóżku zamontowana dodatkowo barierka zabezpieczająca przez wypadnięciem  
z profilu o przekroju 50x25mm o gr 2mm , zamontowana na wysokości 40cm od ramy pod 
materacem. 
Wszystkie otwarte elementy profilu zaspawane i wyszlifowane na gładko, nogi łóżek 
zabezpieczone zaślepką zapobiegającą rysowaniu podłogi.  
Całość malowana proszkowo na kolor grafit matowy. 
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Zamawiająca dopuszcza w zamian za zastosowanie w leżu łóżka siatki i płaskowników, 
użycie płyty meblowej melaminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem PVC, wspartej 
na 5 równomiernie rozmieszczonych na całej powierzchni profilach 40x20mm, wspawanych 
w ramę łóżka. 
Zamawiający dopuszcza aby leże było przymocowane na za zasadzie 4 klinów do ramy łóżka 
 
Wymiary  
 łóżko przystosowane do materacy 90x200cm 
od podłogi do ramy (prześwit pod łóżkiem): 25 cm  
całkowita wysokości łóżka po stronie zagłowia 215cm 
prześwit między dolną ramą łóżka a górną 120cm 
górna poprzeczka dolnego wezgłowia zamontowana na wys 95cm 
 
 
Łóżko pojedyncze szt. 172 
 

 
 
 
Stalowa konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju 50x50mm o grubości 2mm,  
Łóżko ze sztywną i stabilną konstrukcją łączoną śrubami.  
Łóżko wyposażone w głęboką na 5 cm ramę, co pozwala na zastosowanie wielu rodzajów   
materaców o rozm. 90x200. 
Rama łóżka skręcana z nogami śrubami min. 8mm.  
Stelaż pod materac wykonany z ramy z kątowników 50x50mm o grubości 3mm, w środku 
wspawana siatka o kwadratowych oczkach o szerokości 40x40mm, grubość drutu 3mm, 
wzmocniona 3 szt. płaskownika o szer30mm i grubości 3mm. 
Poprzeczki w zagłowiu łóżka wspawane na  stałe do nóg, rozmieszczone proporcjonalnie na 
wysokości zagłowia. 
W wezgłowiu zamontowane trzy poprzeczki, górna z profilu 50x50mm, dwie dolne z profilu 
50x25mm. 
 
Wszystkie otwarte  elementy profilu zabezpieczone nakładką plastikową.  
Całość malowana proszkowo na kolor grafit matowy. 
Zamawiająca dopuszcza w zamian za zastosowanie w leżu łóżka siatki i płaskowników, 
użycie płyty meblowej melaminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem PVC, wspartej 
na 5 równomiernie rozmieszczonych na całej powierzchni profilach 40x20mm, wspawanych 
w ramę łóżka. 
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Zamawiający dopuszcza aby leże było przymocowane na za zasadzie 4 klinów do ramy łóżka 
 
Wymiary 
 łóżko przystosowane do materacy 90x200cm 
od podłogi do ramy (prześwit pod łóżkiem): 25 cm  
wysokość łóżka po stronie zagłowia 95cm 
 
Z uwagi na wąskie przejścia w korytarzach do pokoi, Zamawiająca dopuszcza inny 
sposób montażu łóżek po uzyskaniu zgody przez Zamawiającą. Zaleca się wizję lokalną 
pokoi w których mają być umieszczone łóżka 
Zamawiająca dopuszcza tolerancje +- 5% na wymagane wymiary 


