
Zadanie 2

LP Nazwa asortymentu ilość
jedno

stka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poglądowe zdjęcie

1 Umywalka biała 9 szt

Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z 

postumentem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa. wym. 49 x 42 cm

2 Miska ustępowa ze spłuczką 13 szt

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz 

deską sedesową z plastikowymi zawiasami. wys. 33 cm 

3 Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska 8 szt

Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które 

zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. wym. 30 x 40 x 15 cm, kolor 

niebieski

4 Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa 6 szt

Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które 

zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. wym. 30 x 40 x 15 cm, kolor 

różowy

5 Podest dziecięcy typu Hipcio różowy 6 szt

Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 

30 x 14 cm, kolor różowy

6 Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski 3 szt

Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 

30 x 14 cm, kolor niebieski

7 Półeczka na kub. Nieb. 5 szt

Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy 

otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki jest plastikowy. wym. 67,5 x 18 x 25 cm 

ZAD.2.1dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż



8 Lustro 9 szt

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro zostało wykonane z miękkiego, 

odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym. 55 x 47 cm, waga 0,7 kg 

9 Dozownik mydła w płynie 0.5l 16 szt

Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany 

przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną 

pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw 

wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. wym. 8 x 8 x 14,5 

cm 

10 Dozownik na ręczniki pap. w listkach 16 szt

Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. 

Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. 

Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób 

dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. 

wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt., wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm 

11 Mieszacz wody 3 szt

Mieszacz termostatyczny (zakres pracy 3-40 l/min) służący do przygotowywania 

wody o stałej , bezpiecznej temperaturze do 1-7 umywalek lub 1-4 natrysków. 

Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4″. Zawory zwrotne i filtry siatkowe na 

wejściach termostatu. Zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie 

wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. 

Płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60 0C. Blokada temperatury na 

poziomie 38 0C.

Dane techniczne:

 max. ciśn. stat. - 10 bar 

 max. ciśn. użytk. - 6 bar 

 min. ciśn. użytk. - 0,5 bar

 zalecane ciśn. użytk. min. - 2 bar 

 zalecane ciśn. użytk. max. - 5 bar

 max. temp. wody na wejściu - 70 0C

 zalecana temp. wody ciepłej na wejściu - 60 0C

 max. wypływ wody przy p = 3 bar 40 l/min (max. 6 natrysków lub 9 umywalek)

ZAD.2.2 modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i monataż



1 Umywalka. bateria. syfon 2 szt

Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej 

temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. 

Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria 

umywalkowa. wym. 50 x 38 cm

2 Lustro 4 szt

Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna 

folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. wym. 60 x 60 cm

3 Podajnik na mydło 2 szt

Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór 

niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. 

Napełnianie z kanistra. wym. 11 x 11 x 17,5 cm, poj. 1 l

4 zestaw wc kompakt primo. deska sedesowa 3 szt

Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz 

spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne.

5 Podajnik ręczników 2 szt

Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego 

tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy 

zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z 

kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje 

wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 

400 szt., wym. 27 x 13 x 27 cm, waga 0,7 kg






