Nr sprawy: RZP-II-WI/33/DZP-1/2012

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: dostawa i monta wyposa enia sanitariatów dla potrzeb Muzeum Historii ydów Polskich
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii ydów Polskich”
Lp.

Wyszczególnienie
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szt.

68

…………….

……………..

……….

kpl.

68

…………….

……………..

……….

kpl.

84

…………….

……………..

……….

Podajnik papieru toaletowego

1

• wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
• wymiary: szer.223 x wys.234 x gł.115 mm (+/- 20
mm);
• kształt okr gły;
• dostosowany do papieru o maks. rednicy 19 cm;
• zawiasy niewidoczne;
• zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem
b benkowym;
• zamek zlicowany z powierzchni urz dzenia;
• wyposa ony w okienko umo liwiaj ce kontrol ilo ci
papieru;
• ł czenia boków spawane i szlifowane.
Szczotka do WC z uchwytem

2

• wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
• wymiary kompletu: szer.100 x wys.390 x gł.100 mm
(+/- 20 mm);
• przednia, górna oraz tylna cz
uchwytu wykonana z
jednego stalowego elementu, boki otwarte, dolna cz
uchwytu - podstawka - stanowi ociekacz;
• szczotka wkładana od boku w wyci cie w górnej
cz ci uchwytu;
• uchwyt przykr cany do ciany;
• podstawka wyjmowana z uchwytu ułatwiaj ca
czyszczenie;
• wymienna ko cówka szczotki.
Haczyk na ubranie / r czniki

3

• wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
• wymiary haczyka z rozetk : r. 30 x wys. 50 x gł. 25
mm (+/- 10%);
• kształt rozetki okr gły, haczyk w postaci cylindra o
długo ci 50 mm, umocowanego pionowo,
przechodz cego przez rodek rozetki (zagł biony w niej
do ok. połowy rednicy cylindra), cylinder wystaje ok 5
mm poni ej rozetki i ok. 15 mm powy ej;
• mocowany do ciany za pomoc kołka rozporowego.
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Dyspenser mydła wpuszczany w blat

4

• wykonany ze stali;
• wyko czenie matowe;
• wymiary: szer. 30 x wys. 124 x gł. 110 mm (+/- 10%);
• kształt cz ci nadblatowej w postaci pionowego
cylindra pompy z wychodz cym z jego górnej cz ci
poziomym cylindrem wylewki;
• rozeta maskuj ca o r. 55 mm (+/- 3 mm);
• napełnianie od góry;
• ruchomy przycisk pompy;
• zasobnik mydła o pojemno ci 500 ml.

szt.
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……………..

……….

szt.

28

…………….

……………..

……….

szt.
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…………….

……………..

……….

szt.
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…………….
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……….

Dyspenser mydła na cian

5

• wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
• wymiary: szer. 100 x wys. 190 x gł. 75 mm; (+/- 10%)
• przycisk w przedniej cz ci dyspensera, zamek
zlokalizowany w górnej cz ci;
• pojemno 400 ml;
• mydło uzupełniane z kanistra;
• zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
b benkowym;
• zamek zlicowany z powierzchni urz dzenia;
• ł czenia boków spawane i szlifowane;
• niewidoczne zawiasy.
Suszarka do r k elektryczna

6

• Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316;
• wymiary: szer. 285 x wys. 300 x gł. 118 mm (bez
dystansów mocuj cych), (+/- 20 mm);
• kształt prostopadło cianu o lekko zaokr glonych
kraw dziach pionowych;
• moc znamionowa: 1600 W (+/- 100W);
• pod wietlany piktogram z tworzywa w przedniej
cz ci obudowy;
• monta na cianie;
• wł czana automatycznie za pomoc fotokomórki.
Kosz na odpadki wbudowany w blat pionowy

7

• Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316;
• wymiary: szer. 342 x wys. 306 x gł. 106 mm (+/- 20
mm);
• 2-modułowy;
• do zabudowy;
• podłu ny otwór w górnej cz ci przedniej cianki;
• pojemno 15 litrów;
• wyjmowany wewn trzny pojemnik na plastikowe
torby.
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Kosz na odpadki mocowany do ciany

8

• Obudowa ze stali nierdzewnej matowej AISI 316;
• wymiary: szer. 285 x wys. 300 x gł. 108 mm (+/- 20
mm) (bez dystansów mocuj cych);
• kształt prostopadło cianu o lekko zaokr glonych
kraw dziach pionowych;
• przednia obudowa uchylna do przodu;
• mocowany do ciany na dystansach za pomoc
kołków;
• okr gły otwór w górnej cz ci przedniej cianki;
• pojemno 15 litrów.

szt.

34

…………….

……………..

……….

9

Kosz na odpadki stoj cy
• Wykonany ze stali nierdzewnej;
• wyko czenie matowe;
• wymiary: r. 293 x wys. 686 mm; (+/- 20 mm)
• pojemno 30 l;
• kształt cylindra;
• funkcja samodławienia ognia;
• stalowe, wewn trzne wiaderko z pał kiem;
• niewidoczne mocowanie worka;
• nierysuj ca podstawa bezpieczna dla podłogi.

szt.

18

…………….

……………..

……….

10

Dyspenser torebek sanitarnych
• Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
• wymiary: szer.95 x wys. 170 x gł. 24 mm; (+/- 10 %)
• kształt prostopadło cianu;
• otwór do wyjmowania torebek w przedniej centralnej
cz ci dyspensera, zamek w przedniej górnej jego
cz ci;
• wymienne wkłady do pojemnika zawieraj ce
minimum 30 szt. torebek;
• zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
b benkowym;
• zamek zlicowany z powierzchni urz dzenia;
• ł czenia boków spawane i szlifowane;
• niewidoczne zawiasy;
• mocowany do ciany.

szt.

24

………….….

……………..

……….

RAZEM NETTO
KWOTA PODATKU VAT
RAZEM BRUTTO

………..……………………………………
…………...…………………………………
……………………………………………...
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