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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dotyczący  dostosowanie pomieszczeń) 

 

 

SPECYFIKACJA RZECZOWA 
 

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.  

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KILAR  

W KLESZCZYNIE 

Kleszczyna 28,  77-400 Złotów 

 

 
Lp.  Nazwa Opis Ilość j.m. 

Oddział 1 

1. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

5 kpl. 

2. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 

ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 30x40x15cm 

2 szt. 

3. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 cm, 

kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

2 szt. 

4. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

2 szt. 
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5. Podgrzewacz wody do 

łazienek dla dzieci 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. 

Moc 2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna 

regulacja temperatury, potrójny system 

bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 
poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 

7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - 

elektryczny – pojemnościowy, typ zasilania - 

230V~, mocowanie – nadumywalkowy, pojemność 

zasobnika - 30 l 

1 szt. 

6. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 

cm, waga 0,7 kg. 

3 szt. 

7. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

5 szt. 

8. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

2 szt. 

9. Umywalka dla personelu z 

baterią i syfonem 

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.ok 50 x 38cm 

1 kpl. 
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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

W ZALESIU 

Zalesie 22,  77-400 Złotów 

 
 

Lp. 
Nazwa Opis Ilość j.m. 

1. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 

cm, waga 0,7 kg. 

 

3 szt. 

 
 

 

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

W STAWNICY 

Stawnica 11,  77-400 Złotów 

 
 

Lp. Nazwa Opis Ilość j.m. 

1. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają 

przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 

30x40x15cm 

 

2 szt. 

2. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 cm, 

kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

 

2 szt. 

3. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 
cm, waga 0,7 kg. 

 

3 szt. 
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 SZKOŁA PODSTAWOWA  

W SŁAWIANOWIE 

Sławianowo 1,  77-400 Złotów 

 
 

Lp. Nazwa Opis  Ilość j.m. 

Oddział 1 

1.  Umywalka dla dzieci z baterią 

i syfonem 

Umywalka z otworem i przelewem, biała. 

Mocowana na śrubach. Do kompletowania 

z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria 

umywalkowa. wym. 49 x 42 cm 

 

 5 kpl. 

2. Brodzik Brodzik kwadratowy, głęboki. W  komplecie z 

nogami, obudową, syfonem i baterią natryskową, 

gotowy do montażu.   

Wymiary – 80x80cm, 

-głębokość brodzika: 21 cm, 

-średnica odpływu 5,2 cm. 

 1 kpl. 

3. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 
gumowymi końcówkami, które zabezpieczają 

przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 

30x40x15cm 

 

 2 szt. 

4. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 

14,5cm. 
 

 5 szt. 

5. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. Wymiary  29,4 x 14,8 

x 26,3 cm. 

 

 2 szt. 
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6 Umywalka dla personelu z 

baterią i syfonem 

 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.ok 50 x 38cm 

 1 kpl. 

Oddział 2 

1. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. 

W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

 5 szt. 

2. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają 

przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 

30x40x15cm 

 

 2 szt. 

3. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 

cm, kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

 

 2 szt. 

4. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 

10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), 
wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w 

którym umieszcza się kubeczki ma być 

wykonany z tworzywa sztucznego. 

 2 szt. 

5. Podgrzewacz wody do łazienek 

dla dzieci 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium 

plus“. Moc 2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna 

regulacja temperatury, potrójny system 

bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 

poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na 

produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne: 

rodzaj – elektryczny – pojemnościowy, typ 

zasilania – 230V~, mocowanie – 

nadumywalkowy, pojemność zasobnika – 30 l 

 1 szt. 

6. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 
działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 

cm, waga 0,7 kg. 

 

 3 szt. 

7. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 

14,5cm. 

 

 5 szt. 

8. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy w listkach 

wykonany z białego tworzywa ABS. 
Wyposażony w wizjer do kontroli ilości 

ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. 

Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera 

 2 szt. 
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zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: 

wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje 

wysunięcie się kolejnej. Wielkość listka 25 x 23 

cm, pojemność 500 sztuk. Wymiary  29,4 x 14,8 
x 26,3 cm. 

 

9. Umywalka dla personelu z 

baterią i syfonem 

 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.ok 50 x 38cm 

 1 kpl. 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY’EGO HALIKA  

W GÓRZNEJ 

Górzna 12,  77-400 Złotów 

 

Lp. Nazwa Opis  Ilość j.m. 

Oddział 1 

1. Umywalka dla dzieci z baterią 

i syfonem 

Umywalka z otworem i przelewem, biała. 

Mocowana na śrubach. Do kompletowania 

z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria 

umywalkowa. wym. 49 x 42 cm 

 3 kpl. 

2. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

 2 kpl. 

3. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 

ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 30x40x15cm 

 

 2 szt. 

4. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

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

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 3 szt. 

5. Podgrzewacz wody do 

łazienek dla dzieci 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. 

Moc 2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna 

regulacja temperatury, potrójny system 

bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 

poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 

7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - 

elektryczny – pojemnościowy, typ zasilania - 

 1 szt. 
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230V~, mocowanie – nadumywalkowy, pojemność 

zasobnika - 30 l 

6. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 

 3 szt. 

7. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 

 3 szt. 

8. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

 3 szt. 

Oddział 2 

1. Umywalka dla dzieci z baterią 

i syfonem 

Umywalka z otworem i przelewem, biała. 

Mocowana na śrubach. Do kompletowania 

z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria 

umywalkowa. wym. 49 x 42 cm 

 2 kpl. 

2. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

 2 kpl. 

3. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 

ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 30x40x15cm 

 

 2 szt. 

4. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 cm, 

kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

 

 3 szt. 

5. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

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

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 3 szt. 

6. Podgrzewacz wody do 

łazienek dla dzieci 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. 

Moc 2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna 

regulacja temperatury, potrójny system 

bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 

 1 szt. 
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poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 

7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - 

elektryczny – pojemnościowy, typ zasilania - 

230V~, mocowanie – nadumywalkowy, pojemność 
zasobnika - 30 l 

7. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 

 2 szt. 

8. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 

 2 szt. 

9. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

 2 szt. 

10. Umywalka dla personelu z 

baterią i syfonem 

 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.ok 50 x 38cm 

 

 1 kpl. 

11. Miska ustępowa dla personelu 

ze spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką kompaktową ceramiczną z 

armaturą 3/6l oraz deską sedesową. Zasilanie 

boczne. 

 

 1 kpl. 

12. Lustro łazienkowe dla 

personelu 

Lustro może być używane w pomieszczeniach o 

wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza 

uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. Wym. 

Ok. 60 x 60 cm 

 1 szt. 

13 Podgrzewacz wody 

łazienkowy dla personelu  

Przepływowy podgrzewacz wody, moc 21kW, 

sterowanie hydrauliczne. Sposób montażu – 
nadumywalkowy. Elementy grzewcze ze stali 

szlachetnej zapewniające długą żywotność i dużą 

odporność na osadzanie kamienia. Wymiary: około 

47x24x13cm (WxSxG). Napięcie zasilania 3PE: 

400V. 

 1 szt. 

14 Podajnik na mydło w płynie 

dla personelu 

Dozownik do mydła w płynie  wykonany z białego 

tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. 

Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, 

 1 szt. 
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zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. 

Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera 

zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze 

stali hartowanej.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 
 

15 Podajnik na ręczniki 

papierowe dla personelu 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

 1 szt. 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RADAWNICY 
(SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W RADAWNICY) 

Ul. Złotowska 11b,  77-400 Złotów 

 

Lp. Nazwa Opis  Ilość j.m. 

Oddział 1 

1. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 

 2 szt. 

2. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 

 4 szt. 

3. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 1 szt. 

4. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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 

 2 szt. 
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papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. 

Wielkość listka 25 x 23 cm, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

5. Suszarka do rąk dla dzieci Materiał obudowy: Stal nierdzewna polerowana 
Wykończenie: Połysk  

Moc znamionowa: 2300 W 

Sposób uruchamiania: Przycisk 

Odległość wymagana do uruchomienia: 3 – 15 cm  

Poziom hałasu: 70 dB 

Prędkość powietrza: 20 m/s Prędkość powietrza: 20 

m/s  Temperatura suszenia: 45 – 70 °C  Czas 

suszenia: 15 – 20 s  Napięcie zasilania: 220 – 240 V  

Częstotliwość prądu: 50 – 60 Hz  Wymiary 

suszarki: Wysokość 230 mm, szerokość 265 mm, 

głębokość 210 mm   Waga suszarki: 5 kg 
 Certyfikat: CE Stopień ochrony: IPXI 

 2 szt. 

6. Mieszacz wody dla dzieci Mieszacz termostatyczny ( zakres pracy 3-40l/min) 

służący do przygotowania  wody o stałej 

temperaturze do 1-7 umywalek. Zbiorowy mieszacz 

termostatyczny G ¾. 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 
temperatury wody w zakresie 20 – 60 C. blokada 

temperatury na poziomie 38 C. Dane techniczne: 

- max. Cieśn.. stst. – 10 bar * max.ciśn. użytk.max. 

– 0, 5 bar 

-  zalecane cisn.użytk.min.- 2 bar* zalecane ciśn. 

Użytk.max – 5 bar 

- max. Temp.wody na wejściu- 70 C       zalecana 

temp. Wody ciepłej na wejściu – 60 C 

- max. Wypływ wody przy p = 3 bar  -  40 l/min ( 

max. 6 natrysków lub 9 umywalek). 

 

 3 szt. 

Oddział 2 

1. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

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

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 

 2 szt. 

2. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 

 4 szt. 

3. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  wykonany z białego 

tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. 

Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, 
zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. 

 1 szt. 
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Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera 

zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze 

stali hartowanej.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

4. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

 2 szt. 

5. Suszarka do rąk dla dzieci Materiał obudowy: Stal nierdzewna polerowana 

Wykończenie: Połysk  

Moc znamionowa: 2300 W 

Sposób uruchamiania: Przycisk 

Odległość wymagana do uruchomienia: 3 – 15 cm  
Poziom hałasu: 70 dB 

Prędkość powietrza: 20 m/s Prędkość powietrza: 20 

m/s  Temperatura suszenia: 45 – 70 °C  Czas 

suszenia: 15 – 20 s  Napięcie zasilania: 220 – 240 V  

Częstotliwość prądu: 50 – 60 Hz  Wymiary 

suszarki: Wysokość 230 mm, szerokość 265 mm, 

głębokość 210 mm   Waga suszarki: 5 kg 

 Certyfikat: CE Stopień ochrony: IPXI 

 2 szt. 

6. Mieszacz wody dla dzieci Mieszacz termostatyczny ( zakres pracy 3-40l/min) 
służący do przygotowania  wody o stałej 

temperaturze do 1-7 umywalek. Zbiorowy mieszacz 

termostatyczny G ¾. 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 

temperatury wody w zakresie 20 – 60 C. blokada 

temperatury na poziomie 38 C. Dane techniczne: 

- max. Cieśn.. stst. – 10 bar * max.ciśn. użytk.max. 

– 0, 5 bar 
-  zalecane cisn.użytk.min.- 2 bar* zalecane ciśn. 

Użytk.max – 5 bar 

- max. Temp.wody na wejściu- 70 C       zalecana 

temp. Wody ciepłej na wejściu – 60 C 

- max. Wypływ wody przy p = 3 bar  -  40 l/min ( 

max. 6 natrysków lub 9 umywalek). 

 

 3 szt. 

Oddział 3 

1. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 2 szt. 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 12 
 

 

2. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 

 4 szt. 

3. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 1 szt. 

4. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

 2 szt. 

5. Suszarka do rąk dla dzieci Materiał obudowy: Stal nierdzewna polerowana 

Wykończenie: Połysk  

Moc znamionowa: 2300 W 

Sposób uruchamiania: Przycisk 

Odległość wymagana do uruchomienia: 3 – 15 cm  

Poziom hałasu: 70 dB 

Prędkość powietrza: 20 m/s Prędkość powietrza: 20 

m/s  Temperatura suszenia: 45 – 70 °C  Czas 

suszenia: 15 – 20 s  Napięcie zasilania: 220 – 240 V  
Częstotliwość prądu: 50 – 60 Hz  Wymiary 

suszarki: Wysokość 230 mm, szerokość 265 mm, 

głębokość 210 mm   Waga suszarki: 5 kg 

 Certyfikat: CE Stopień ochrony: IPXI 

 2 szt. 

6. Mieszacz wody dla dzieci Mieszacz termostatyczny ( zakres pracy 3-40l/min) 

służący do przygotowania  wody o stałej 

temperaturze do 1-7 umywalek. Zbiorowy mieszacz 

termostatyczny G ¾. 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 

temperatury wody w zakresie 20 – 60 C. blokada 

temperatury na poziomie 38 C. Dane techniczne: 

- max. Cieśn.. stst. – 10 bar * max.ciśn. użytk.max. 

– 0, 5 bar 

-  zalecane cisn.użytk.min.- 2 bar* zalecane ciśn. 

Użytk.max – 5 bar 

- max. Temp.wody na wejściu- 70 C       zalecana 

temp. Wody ciepłej na wejściu – 60 C 

 3 szt. 
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- max. Wypływ wody przy p = 3 bar  -  40 l/min ( 

max. 6 natrysków lub 9 umywalek). 

 

7. Lustro łazienkowe dla 

personelu 

Lustro może być używane w pomieszczeniach o 

wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza 
uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. Wym. 

Ok. 60 x 60 cm 

 

 1 szt. 

8. Podajnik na mydło w płynie 

dla personelu 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 

 1 szt. 

9. Suszarka do rąk dla 

personelu 

Materiał obudowy: Stal nierdzewna polerowana 

Wykończenie: Połysk  
Moc znamionowa: 2300 W 

Sposób uruchamiania: Przycisk 

Odległość wymagana do uruchomienia: 3 – 15 cm  

Poziom hałasu: 70 dB 

Prędkość powietrza: 20 m/s Prędkość powietrza: 20 

m/s  Temperatura suszenia: 45 – 70 °C  Czas 

suszenia: 15 – 20 s  Napięcie zasilania: 220 – 240 V  

Częstotliwość prądu: 50 – 60 Hz  Wymiary 

suszarki: Wysokość 230 mm, szerokość 265 mm, 

głębokość 210 mm   Waga suszarki: 5 kg 

 Certyfikat: CE Stopień ochrony: IPXI 

 1 szt. 

Oddział 4 

1. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 

 2 szt. 

2. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 
 

 4 szt. 

3. Podajnik na mydło w płynie 

dla dzieci 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 1 szt. 

4. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla dzieci 

Dozownik na ręcznik papierowy w listkach 

wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony 

w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz 

 2 szt. 
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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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

5. Suszarka do rąk dla dzieci Materiał obudowy: Stal nierdzewna polerowana 

Wykończenie: Połysk  

Moc znamionowa: 2300 W 

Sposób uruchamiania: Przycisk 

Odległość wymagana do uruchomienia: 3 – 15 cm  

Poziom hałasu: 70 dB 

Prędkość powietrza: 20 m/s Prędkość powietrza: 20 

m/s  Temperatura suszenia: 45 – 70 °C  Czas 

suszenia: 15 – 20 s  Napięcie zasilania: 220 – 240 V  
Częstotliwość prądu: 50 – 60 Hz  Wymiary 

suszarki: Wysokość 230 mm, szerokość 265 mm, 

głębokość 210 mm   Waga suszarki: 5 kg 

 Certyfikat: CE Stopień ochrony: IPXI 

 2 szt. 

6. Mieszacz wody dla dzieci Mieszacz termostatyczny ( zakres pracy 3-40l/min) 

służący do przygotowania  wody o stałej 

temperaturze do 1-7 umywalek. Zbiorowy mieszacz 

termostatyczny G ¾. 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 

temperatury wody w zakresie 20 – 60 C. blokada 

temperatury na poziomie 38 C. Dane techniczne: 

- max. Cieśn.. stst. – 10 bar * max.ciśn. użytk.max. 

– 0, 5 bar 

-  zalecane cisn.użytk.min.- 2 bar* zalecane ciśn. 

Użytk.max – 5 bar 

- max. Temp.wody na wejściu- 70 C       zalecana 

temp. Wody ciepłej na wejściu – 60 C 
- max. Wypływ wody przy p = 3 bar  -  40 l/min ( 

max. 6 natrysków lub 9 umywalek). 

 

 3 szt. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIĘTEJ 
(SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWIĘTEJ) 

Święta 40,  77-400 Złotów 

 

Lp. Nazwa Opis  Ilość j.m. 

Oddział 1 

1. Umywalka dla dzieci z baterią 

i syfonem 

Umywalka z otworem i przelewem, biała. 

Mocowana na śrubach. Do kompletowania 
z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria 

umywalkowa. Wym. 49 x 42 cm 

 2 kpl. 

2. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

 2 kpl. 

3. Brodzik Brodzik kwadratowy, głęboki. W  komplecie z 
nogami, obudową, syfonem i baterią natryskową, 

gotowy do montażu.   

Wymiary – 80x80cm, 

-głębokość brodzika: 21 cm, 

-średnica odpływu 5,2 cm. 

 1 kpl. 

4. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 

ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 30x40x15cm 
 

 2 szt. 

5. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. Wym. 42 x 30 x 14 

cm, kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

 

 2 szt. 

6. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 3 szt. 

7. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 1 szt. 

8. Podajnik papieru toaletowego 

dla dzieci 

Dozownik na papier toaletowy w rolce. Dozownik 

wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony 
w okienko kontrolne informujące o ilości papieru 

oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do 

ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z 

kołkami. 

Wymiary: (WxSxG)  26 x 24 x 13cm. 

Wymiar rolki: 180-220mm. 

 2 szt. 
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9. Umywalka dla personelu z 

baterią i syfonem 

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.ok 50 x 38cm 

 

 1 kpl. 

10. Lustro łazienkowe dla 

personelu 

Lustro może być używane w pomieszczeniach o 

wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza 

uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. wym. 

Ok. 60 x 60 cm 

 1 szt. 

11. Podajnik na mydło w płynie 

dla personelu 

Dozownik do mydła w płynie  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.  Wymiary 8 x 8 x 14,5cm. 

 

 1 szt. 

12. Podajnik na ręczniki 

papierowe dla personelu 

Dozownik na ręcznik papierowy 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, pojemność 500 sztuk. 

Wymiary  29,4 x 14,8 x 26,3 cm. 

 

 1 szt. 

Oddział 2 

1. Umywalka dla dzieci z baterią 

i syfonem 

Umywalka z otworem i przelewem, biała. 

Mocowana na śrubach. Do kompletowania 
z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria 

umywalkowa. Wym. 49 x 42 cm 

 2 kpl. 

2. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

 2 kpl. 

3. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 
gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 

ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 30x40x15cm 

 

 2 szt. 

4. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. Wym. 42 x 30 x 14 

cm, kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

 

 2 szt. 

5. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 

umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 3 szt. 
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6. Podgrzewacz wody do 

łazienek dla dzieci 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. 

Moc 2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna 

regulacja temperatury, potrójny system 

bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 
poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 

7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - 

elektryczny – pojemnościowy, typ zasilania - 

230V~, mocowanie – nadumywalkowy, pojemność 

zasobnika - 30 l 

 1 szt. 

7. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 1 szt. 

8. Podajnik papieru toaletowego 

dla dzieci 

Dozownik na papier toaletowy w rolce. Dozownik 

wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony 

w okienko kontrolne informujące o ilości papieru 

oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do 

ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z 
kołkami. 

Wymiary: (WxSxG)  26 x 24 x 13cm. 

Wymiar rolki: 180-220mm. 

 2 szt. 

Oddział 3 

1. Umywalka dla dzieci z baterią 

i syfonem 

Umywalka z otworem i przelewem, biała. 

Mocowana na śrubach. Do kompletowania 

z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria 

umywalkowa. Wym. 49 x 42 cm 

 2 kpl. 

2. Miska ustępowa dla dzieci ze 

spłuczką i deską sedesową 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 

plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm. 

 2 kpl. 

3. Nakładka sedesowa dla dzieci Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 

gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 

ześlizgnięciem się z wc. Wymiary 30x40x15cm 

 

 2 szt. 

4. Podest do  toalet i umywalek   Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 

gumowymi antypoślizgami. Wym. 42 x 30 x 14 

cm, kolor różowy  i  niebieski, po 1 w kolorze 

 

 2 szt. 

5. Półka na kubeczki Półeczka z haczykami na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z 

kolorowej płyty MDF. Element, w którym 
umieszcza się kubeczki ma być wykonany z 

tworzywa sztucznego. 

 3 szt. 

6. Podgrzewacz wody do 

łazienek dla dzieci 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. 

Moc 2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna 

regulacja temperatury, potrójny system 

bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 

poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 

7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - 

elektryczny – pojemnościowy, typ zasilania - 

230V~, mocowanie – nadumywalkowy, pojemność 

zasobnika - 30 l 

 1 szt. 
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7. Lustro łazienkowe dla dzieci Lustro wykonane z miękkiego, odpornego na 

działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 x47 cm, 

waga 0,7 kg. 

 1 szt. 

8. Podajnik papieru toaletowego 

dla dzieci 

Dozownik na papier toaletowy w rolce. Dozownik 

wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony 
w okienko kontrolne informujące o ilości papieru 

oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do 

ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z 

kołkami. 

Wymiary: (WxSxG)  26 x 24 x 13cm. 

Wymiar rolki: 180-220mm. 

 2 szt. 

 

 

 

 


