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Załącznik nr 6.1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

(wyposażenie do toalet ) 

 

 

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DO TOALET 
 

 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 
oczekiwań jakościowych Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu 
jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w 
przedmiocie zamówienia.  

 
 

Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie Charsznicy Szkoła Podstawowa  
Ul. Szkolna 14 

32-250 Charsznica 
 

 
ODDZIAŁ 1 
 

Lp. Nazwa Opis Ilość  J.M 

1.  Zakup i montaż  
misy ustępowej 

dla dzieci ze 

spłuczką  i deską 
sedesową 

Komplet wc dla dzieci, w skład wchodzi: misa ustępowa lejowa  kolor biały, 

montaż stojący, wysokość 330 mm, odpływ poziomy, deska sedesowa 

antybakteryjna  kolor biały z tworzywa duroplast, zawiasy z tworzywa, 

spłuczka z tworzywa  z funkcją STOP, spłukiwanie 6 litrów, wysokość 355 

mm, szerokość 350 mm, głębokość 140 mm, w komplecie kolanko, uszczelka 

i zestaw  montażowy. Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa. 

2 sztuk 

2.  Zakup i montaż 
drzwi 

wewnętrznych 

skrzydło drzwiowe wewnętrzne 70 cm lewe z futryną metalową,  1 szt 

skrzydło  drzwiowe wewnętrzne 70 cm prawe z futryną metalową. 1 szt 

Skrzydło wykonane z wysokiej jakości ramy MDF wypełnione masą 
plastyczną, oklejone płytą HDF. 

Kolor biały. 

2 sztuk 

3.  Zakup i montaż 
misy ustępowej ze 

spłuczka i deska 

sedesową dla 

personelu 

Komplet  wc  w  skład wchodzi: misa ustępowa lejowa  kolor biały, montaż 
stojący, wysokość 400 mm, odpływ poziomy, deska sedesowa antybakteryjna  

kolor biały, z tworzywa duroplast, zawiasy z tworzywa, spłuczka z tworzywa  

z funkcją  3/6 l, w komplecie kolanko, uszczelka i zestaw  montażowy. 

1 sztuk 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projekt  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2

 
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA   
W SWOJCZANACH 

SWOJCZANY 200; 32-250CHARSZNICA 
 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość sztuk J.M 

1 Umywalka biała 

Zakup i montaż 

Umywalka owalna  ceramiczna , mocowana na śrubach  

Wym.: 45 x 39 cm. Wyposażona w  półpostument, syfon, 

baterie umywalkową stojącą -  jednouchwytową    oraz 

wężyki przyłączeniowe. 

1 sztuka 

2 Zakup i montaż misy 

ustępowej dla dzieci  

ze spłuczką i deska 

sedesową 

Miska ustępowa lejowa, stojąca o wysokości 33 cm z 

odpływem poziomym. Wyposażona w  spłuczkę ceramiczną 
oraz deskę sedesową  z zawiasami metalowymi. 

1 sztuka 

3 Zakup i montaż 
brodzika  

Brodzik kwadratowy o wym. 80 x 80 x 9 cm ze 

zintegrowaną obudową. W komplecie: nogi, syfon, bateria 

natryskowa. 

1 sztuka 

4 Zakup i montaż kabiny  

do brodzika 
Kabina WC Standard typ LC 

Wymiary :  

wysokość całkowita 1400 mm  

wysokość elementów 1300 mm  

odstęp od podłogi 150 mm  

głębokość 1000 mm  

 

Drzwi:  

szerokość 800 mm  

wysokość całkowita 1400 mm  

Wyposażone w dwa komplety: zawias funkcyjnych i gałka z 

wgłębieniem na palec. 

Drzwi wykonane z płyty wiórowej #25mm dwustronnie 

laminowanej folią melaminową, kolor w kolorze zielonym.  

Ściany systemowe:  

Ściana kabiny  wykonana z płyty wiórowej #25mm dwu-

stronnie laminowanej folią melaminową, w  kolor ze białym 

. Krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym 

malowanym lakierem poliestrowym. Stopy mocujące - 

odlewy aluminiowe malowane lakierem poliestrowym.  

Charakterystyka:  

Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie ,zarysowanie, 

działanie temperatur. Struktura powierzchni: gładka, perlista, 

drewnopodobna.  

Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji 

 

1 sztuka 

5 Zakup i montaż 
półeczki  na kubeczki 

Półka na kubeczki  w kształcie rybki 

Prosta fantazyjna półeczka, wykonana z jasnej sklejki i 

zielonego MDF- u.   

Wym.: dł. 129 x wys. 45 x gł. 22 cm 

2 sztuki 
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LP. Nazwa Opis Ilość 
sztuk 

J.M 

1 Lustro wiszące lustro ośmioboczne fazowane o przekątnej 52cm 

długość boku 20cm 

2 sztuki 

2 Bateria bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca  w wykończeniu 

chromowym 

5 sztuk 

 

Półka mieści 15 kubeczków . 

6 Zakup i montaż 
podgrzewacza wody 

Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności zasobnika 30l. 1 sztuka 

7 Lustro sześciokątne, bezpieczne lustro w ramie z pianki EVA, śr. 32 

cm, w kolorze zielonym w raz z taśmą umożliwiającą 
mocowanie lustra do ściany 

1 sztuka 

8 Dozownik mydła w 

płynie 

Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l. Wykonany z 

białego tworzywa ABS. Parametry: wysokość 17 cm , 

głębokość 12,5 cm, szerokość 10,5 cm. 

Gwarancja 12 miesięcy 

1 sztuka 

9 Dozownik na ręczniki 

papierowe w listkach 

Dozownik na  ręczniki papierowe o pojemności 400 listków. 

Wykonany z białego tworzywa ABS. Wym.: 27 x 13 x 27cm 

Gwarancja 12 miesięcy  

1 sztuka 

10 Zakup i montaż bidetu  Bidet ceramiczny stojący  w kolorze białym o wysokości 33 

cm w zestawie z baterią i syfonem 
1 sztuka 

11 Zakup i montaż misy 

ustępowej ze spłuczką i 
deską sedesową dla 

personelu  

Miska ustępowa lejowa, stojąca  z odpływem poziomym. 

Wyposażona w  spłuczkę ceramiczną oraz deskę sedesową  . 

Wysokość 400 mmm 

1 sztuka 

12 lustro okrągłe, bezpieczne lustro w ramie z pianki EVA, śr. 32 cm, 

w kolorze różowym w raz z taśmą umożliwiającą 
mocowanie lustra do ściany. 

1 sztuka 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TCZYCY 
TCZYCA 177;  32-250 CHARSZNICA 

 


