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Załącznik nr 1 do zapytania nr 01/07/2019/BUD 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
przedmiotu zamówienia 

 
 

1). Zakres rzeczowy prac 

 

Celem realizacji zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu użytkowego (o pow. 297.72 m2) 

na potrzeby placówki przedszkolnej. Prace obejmują przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania kondygnacji budynku 

zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku na przedszkole. Zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi prace 

wykończeniowe, remont podłóg, ścian, malowanie, wykonanie i wyposażenie łazienek, wstawienie drzwi. Szczegółowy 

zakres prac został opisany w Projekcie Budowlanym. 

 

2) Miejsce realizacji prac budowlanych:  

 

Grajewo ulica Wojska Polskiego 50.  

 

3) Okres realizacji usługi 

 

Realizacja wszystkich prac remontowych (wraz z montażem wyposażenia łazienkowego) zawierać się będzie w terminie  

do 20.08.2019 r. 

 

4) Zamówienie obejmuje dostawę wraz montażem wyposażenia łazienek w następującej postaci: 

 

1. Umywalki dla dzieci przedszkolnych (3 sztuki) – ceramiczne, o okrągłym / owalnym kształcie, nablatowa w 

kolorze białym, rozmiar od 35 do 40 cm szerokości, 50cm długości, z otworem na baterię (bateria ma zostać 

zamontowana do umywalki) 

2. Umywalka dla dorosłych (1 sztuka) – ceramiczna, o okrągłym kształcie, w kolorze białym, rozmiar od 45 do 55 

cm z otworem na baterię (bateria ma zostać zamontowana do umywalki); 

3. Baterie łazienkowe (umywalkowe) dla dzieci (3 sztuki) – kompatybilne z umywalkami, stojące, w kolorze białym 

/ chrom; 

4. Bateria łazienkowa (umywalkowa) dla dorosłych (1 sztuka) – kompatybilna z umywalką, stojące, chrom; 

5. Brodzik – wymiary: 80 x 80 cm, akrylowy, w kolorze białym; 

6. Dozownik mydła (4 sztuki) – przykręcany do ściany, czarny, dedykowany do przedszkola, plastikowy, o 

pojemności 0,5-0,6l , nadający się do użytku w przedszkolu; 

7. Pojemnik na papier toaletowy (4 sztuki) – naścienny, przykręcany, biały, plastikowy, na papier toaletowy typu 

„jumbo” o średnicy do 19cm 

8. Podajnik na ręczniki papierowe (3 sztuki) – naścienny, przykręcany, biały, plastikowy, wykończenie matowe, 

mieszczący od 250 do 400 listków ręcznika papierowego. 

9. Zestaw ustępowy (dla dzieci) (3 sztuki) – dostosowany wielkością do wzrostu dzieci przedszkolnych, komplet : 

miska, WC, deska wolno opadająca, spłuczka, biały ceramiczny, wolnostojący, wys. 33cm, z odpływem poziomym 

10. Zestaw ustępowy (1 sztuka) – komplet : miska, WC, deska wolno opadająca, spłuczka, biały ceramiczny, 

wolnostojący, z odpływem poziomym 
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……………………………………………….. 

Ewelina Rutkowska 


