
 
Załącznik nr 1 

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. 15 
 

 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
Łóżka muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie do łóżek znajdujących się w 
budynku koszarowym CSPSP. Zaleca się oględziny istniejących łóżek.  
 
 
 
Zdjęcia łóżek posiadanych przez Zamawiającą  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 


