
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA  -   ZADANIE III  

L.P. NAZWA OPIS ILOŚĆ

1 Dozownik mydła w płynie 

(pom. 1.23)

Mydło uzupełniane z kanistra

model wandaloodporny, zamknięcie

na zamek,

grubość metalu 1mm,

dozowanie na przycisk

okienko kontroli poziomu mydła

pojemność 1 litr;

srebrny, matowy, stal nierdzewna kwasoodporna;

1

2 Pojemnik na ręczniki pojedyncze 

(pom. 1.23) 

Urządzenia ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej:

- pojemność do 500szt. ręczników

- okienko do kontroli ilości ręczników

-zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy;

srebrny, matowy;

1

3 Pojemnik na papier toaletowy 

(pom. 1.23) 

Srebrny matowy, średnica rolki do 23 cm, 

stal nierdzewna kwasoodporna;

1

4 Kosz na odpady   

(pom. 1.23) 

Srebrny matowy, otwarty;

stal nierdzewna kwasoodporna;

pojemność 47 litrów

1



5 Szczotka do WC z uchwytem 

(pom. 1.23) 

- model ścienny 

- model wandaloodporny

- wyjmowane plastikowe wnętrze

- grubość korpusu 1 mm

- średnica 9 cm

1

6 Siedziska

(pom. 1.21) 

Wysokiej jakości krzesło z aluminium malowanego 
farbą proszkową w kolorze srebrnym. Krzesło z 
siedmiopozycyjną regulacją oparcia. Siedzisko z 
wytrzymałej dwustronnej siatki PE w kolorze 
czarnym 

z wypełnieniem odpornym na wodę.

Wymiary:

- szerokość 57 cm,
- głębokość 68 cm,

- wysokość 106 cm,
- szerokość wewnętrzna siedziska 44 cm,

- głębokość wewnętrzna siedziska 44 cm,
- wysokość siedziska 43 cm,

- szerokość wewnętrzna oparcia 44 cm,
- wysokość wewnętrzna oparcia 64 cm,

Wymiary po złożeniu:
- szerokość 55 cm,

- głębokość 16 cm,
- wysokość 85 cm.
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7 Haczyki pojedyncze

( pom. 1.23)

Stal nierdzewna kwasoodporna;

kabina wc: 2szt. 
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8 Komplet akcesoriów do sauny 

(pom. 1.26)  (pom. 1.28)

Termohigrometr na drewnianej podstawce, 
klepsydra, cebrzyk drewniany, chochla drewniana; 
duża tablica reguł kąpieli (A4) w ramie z drewna, 
dobrze zabezpieczona

2 komplety

9 Lustro bezramowe

( pom. 1.23)

Lustro bez ramy;  klejone do ściany;

Wym. 80 x120 cm

1

UWAGA:

– Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 
zapewniać trwałe i bezpieczne użytkowanie;

– Sprzęt ratowniczy powinien spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty, podane powyżej zestawienie sprzętu winno 
być zweryfikowane i uzupełnione przez uprawnionego przedstawiciela Użytkownika

– Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia obiektu w:
a. instrukcje obsługi i konserwacji w odniesieniu do zastosowanych materiałów,
b. instrukcje BHP,
c. instrukcje rozruchu technologicznego urządzeń,
d. instrukcje eksploatacji i użytkowania dla wszystkich zamontowanych urządzeń,
e. wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia p.poż. ;

– Sprzęt ratowniczy powinien spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty;


