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L.p. Nazwa towaru Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 
 

1.  

Tapczan jednoosobowy tapicerowany ze skrzynią na 
pościel  
Wymiary h x sz x gł 
430 x 1900 x 900 [mm] 
Powierzchnia do spania 1900x900 [mm] 
Tapczan składający się z części: 

1. Górnej: materaca (leżyska);  
2. Dolnej: skrzyni pościelowej na płozach; 

Konstrukcja leżyska (materaca) wykonana  w całości z 
drewna sosnowego klasy min. II, wewnątrz stelaża w celu 
wzmocnienia konstrukcji w równych odległościach winny 
być zamontowane trzy porzeczki wykonane z drewna 
sosnowego klasy min. II, stelaż winien być obity 
jednostronnie płytą pilśniową o gr. min. 32 mm. Materac 
winien być wykonany w formie formatki bonelowej 
wykonanej z drutu fi 2,4 mm o wysokości 100mm 
oklejona włókniną tapicerską, całość wykończona pianką 
tapicerską o gęstości 30 kg/m3 (posiadającą atest 
trudnopalności)     
Cały materac obszyty materiałem tapicerskim 
trudnopalnym o składzie: 
• Przędza szanilowo – akrylowa – 45%; 
• Bukla poliestrowo – bawełniano – akrylowa – 11%; 
• Poliester – 38%; 
• Bawełna – 6%; 
• odporność na ścieranie 25 000 cykli Martindale’a; 
• waga 1 m2 tkaniny: 0,479 kg/m2; 

Tkanina winna: 
• być pokryta impregnatem ogniochronnym 

posiadającym atest higieniczny, 
• posiadać protokół (certyfikat) z przeprowadzonych 

prac ochrony przeciwpożarowej w zakresie prac 
ogniochronnych (impregnacji) zaproponowanej 
tkaniny; 

Tkanina obiciowa winna być oddzielona od formatki 
bonelowej owatą tapicerską. 
Materac z konstrukcją musi być wyposażony w: 
• mechanizm podtrzymujący materac w górze po 

odkryciu pojemnika na pościel. Mechanizm winien 
być wykonany ze stali utwardzonej odpornej na 
odkształcenia w całości ocynkowany z podwójnymi 
sprężynami pozwalającymi na swobodne podnoszenie 
i opuszczanie materaca, zamocowany do skrzyni i 
materaca za pomocą śrub M-8, sprężyny winny być 
zamocowane wewnątrz skrzyni na pościel i 
oddzielone od reszty skrzyni przegrodami. 

Skrzynia na pościel, o wym. 1950x900x180 mm, musi 
być wykonana z płyty meblowej surowej o gr. 16 mm, do 
której winna być przyklejona pianka o grubości ok. 20 
mm i obita materiałem tapicerskim jak wyżej, spód 
skrzyni z płyty pilśniowej gr. 5 mm, zamiast nóżek trzy 
płozy drewniane barwione pod kolor skrzyni, lakierowane 
i heblowane czterostronnie  z zaokrąglonymi szczytami o 
wym. 50x30x900 mm. 
Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych 
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wykończone okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco 
w kolorze płyty.  
 

 

 
 

2.  

Łóżko jednoosobowe z materacem sprężynowym i 
szufladą na pościel  
Łóżko wykonane z litego drewna sosnowego klasy min. 
II,  lakierowane min. dwukrotnie lakierem bezbarwnym, 
łóżko winno składać się z ramy ze stelażem i materaca 
bonelowego (leżyska). 
Stelaż winien składać się z  min. 13 deszczułek spiętych 
ze sobą taśmą tapicerska zapobiegającą przesuwaniu się 
ich między sobą. Wyższy szczyt łóżka łukowaty z dwiema 
szczelinami niższy z jedną szczeliną, łączyny łóżka (deski 
spinające szczyty) winny mieć grubość min. 35 mm.   
Wymiary łóżka: 

• grubość deszczułek min. 250 mm; 
• szerokość łóżka 850 mm (materac 800x1900 mm); 
• długość łóżka 1950 mm; 
• wysokość wyższego boku max 700mm; 
• wysokość niższego boki zlicowana z wysokością 

materaca max 430 mm; 
Materac winien być wykonany w formie formatki 
bonelowej wykonanej z drutu fi 2,4 mm o wysokości 
100mm oklejony obustronnie włókniną tapicerską, całość 
wykończona pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3 

(posiadającą atest trudnopalności) o zwiększonej 
sprężystości. 
Wymiary materaca: 

• wys. min. 150 mm; 
• szer. 800 mm; 
• długość 1900 mm; 

Materac należy wyposażyć w zdejmowany pokrowiec 
wykonany z materiału obiciowego o właściwościach 
trudnopalnych obustronnie pikowanego owatą z zamkiem 
rozdzielczym umożliwiającym zdjęcie pokrowca i 
wypranie go, wymiary pokrowca musza pozwalać na 
swobodne zdejmowanie i nakładanie go na materac.  
Właściwości min. materiału tapicerskiego na pokrowiec, 
skład: 
• poliester – 80%; 
• akrylic – 20%; 
• odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale’a; 
• pilling wg PN-EN 12945-2: 5;  
• waga 1 m2 tkaniny: 0,479 kg/m2; 

Tkanina winna: 
• być pokryta impregnatem ogniochronnym 

posiadającym atest higieniczny, 
• posiadać protokół-certyfikat z przeprowadzonych 

prac ochrony przeciwpożarowej w zakresie prac 
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ogniochronnych (impregnacji) zaproponowanej 
tkaniny; 

Powyższe parametry spełnia np. materiał typu Panama 
kolor brązowy. 
Szuflada na pościel wykonana z drewna sosnowego klasy 
min. II, lakierowana min. dwukrotnie lakierem 
bezbarwnym, oparta na czterech kółkach kauczukowych 
dno szuflady należy wykonać z płyty pilśniowej gr. min 5 
mm (nie dopuszcza się łączenia płyt) wzmocnionej 
dwoma poprzeczkami, na froncie szuflady dwa 
wgłębienia umożliwiające wyciągnięcie szuflady. 
Wymiary szuflady wys. ok. 300 x 900 x 750. 

            

 

3.  

Tapczan jednoosobowy tapicerowany ze skrzynią na 
pościel  
Wymiary h x sz x gł 
430 x 1900 x 900 [mm] 
Powierzchnia do spania 1900x900 [mm] 
Tapczan składający się z części: 

3. Górnej: materaca (leżyska);  
4. Dolnej: skrzyni pościelowej na płozach; 

Konstrukcja leżyska (materaca) wykonana  w całości z 
drewna sosnowego klasy min. II, wewnątrz stelaża w celu 
wzmocnienia konstrukcji w równych odległościach winny 
być zamontowane trzy porzeczki wykonane z drewna 
sosnowego klasy min. II, stelaż winien być obity 
jednostronnie płytą pilśniową o gr. min. 32 mm. Materac 
winien być wykonany w formie formatki bonelowej 
wykonanej z drutu fi 2,4 mm o wysokości 100mm 
oklejona włókniną tapicerską, całość wykończona pianką 
tapicerską o gęstości 30 kg/m3 (posiadającą atest 
trudnopalności)     
Cały materac obszyty materiałem tapicerskim 
trudnopalnym o składzie: 
• Przędza szanilowo – akrylowa – 45% 
• Bukla poliestrowo – bawełniano – akrylowa – 11% 
• Poliester – 38% 
• Bawełna – 6% 
• odporność na ścieranie 25 000 cykli  
• waga 1 m2 tkaniny: 0,479 kg/m2; 

Tkanina winna: 
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• być pokryta impregnatem ogniochronnym 
posiadającym atest higieniczny, 

• posiadać protokół (certyfikat) z przeprowadzonych 
prac ochrony przeciwpożarowej w zakresie prac 
ogniochronnych (impregnacji) zaproponowanej 
tkaniny; 

Tkanina obiciowa winna być oddzielona od formatki 
bonelowej owatą tapicerską. 
Materac z konstrukcją musi być wyposażony w: 
• mechanizm podtrzymujący materac w górze po 

odkryciu pojemnika na pościel. Mechanizm winien 
być wykonany ze stali utwardzonej odpornej na 
odkształcenia w całości ocynkowany z podwójnymi 
sprężynami pozwalającymi na swobodne podnoszenie 
i opuszczanie materaca, zamocowany do skrzyni i 
materaca za pomocą śrub M-8, sprężyny winny być 
zamocowane wewnątrz skrzyni na pościel i 
oddzielone od reszty skrzyni przegrodami. 

Skrzynia na pościel, o wym. 1950x900x180, musi być 
wykonana z płyty meblowej surowej o gr. 16 mm, do 
której winna być przyklejona pianka o grubości ok. 20 
mm i obita materiałem tapicerskim jak wyżej, spód 
skrzyni z płyty pilśniowej gr. 5 mm, zamiast nóżek trzy 
płozy drewniane barwione pod kolor skrzyni, lakierowane 
i heblowane czterostronnie  z zaokrąglonymi szczytami o 
wym. 50x30x900. 
Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych 
wykończone okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco 
w kolorze płyty.  

 
 

Do oferty należy dołączyć: 

a. Kartę charakterystyki zaproponowanej tkaniny, zawierającej dane dotyczące składu, wagi  
i odporności na ścieranie; 

Uwaga 

Najpóźniej w dniu dostawy tapczanów i łóżek oferent który wygra postępowanie musi 
dostarczyć: 

a. Certyfikat – protokół z przeprowadzenia prac w zakresie prac ogniochronnych 
(impregnacji) zaproponowanego materiału tapicerskiego. Certyfikat winien zawierać 
informacje na temat: typu impregnowanej tkaniny (jej nazwę), nazwę środka którym 
dokonano impregnacji, metodę jaką dokonano impregnacji.  

b. Atest higieniczny impregnatu ogniochronnego zastosowanego do impregnacji 
zaproponowanej tkaniny tapicerskiej.    

Nie dostarczenie powyższych dokumentów jest równoznaczne z: nie przyjęciem dostawy tapczanów i 
łóżek  i zerwaniem umowy z winy Wykonawcy, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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rozmontowania losowo wybranego tapczanu w celu sprawdzenia zgodności użytych materiałów z 
SIWZ. 

 


