
Załącznik nr 1  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych kontenerów modułowych 

oraz zewnętrznych pryszniców we wskazanym miejscu wraz z wykonaniem fundamentów  

do posadowienia kontenerów. 

 

Kontener dla ratowników powinien spełniać funkcję magazynową, toalety z prysznicem, 

pomieszczenia biurowego dla ratowników oraz punktu zasilania elektrycznego. 

Kontener sanitarny – przebieralnia powinien zapewnić osobom korzystającym z kąpieliska na 

swobodny dostęp do toalet i kabin. Podzielony na dwie części: damska i męska. W damskiej części 

powinny się znajdować dwie toalety zamknięte i trzy kabiny do przebierania, w męskiej części 

powinna się znajdować jedna toaleta zamknięta oraz pisuar wolnostojący i trzy kabiny do 

przebierania. Dodatkowo w obu częściach dostępne umywalki. 

Prysznice zewnętrzne 1 komplet tj. 3 sztuki (stanowisk) ogólnodostępne usytuowane przy ścianie 

jednego z kontenerów. 

Proponowana przybliżona powierzchnia poszczególnych pomieszczeń: 

Kontener dla ratowników  

magazyn sprzętu                                                4x2 –  8m2 

ubikacja                                                              2x2 – 4m2 

pomieszczenie biurowe z aneksem kuchennym –             6x2,5 – 15m2   

Przykładowe wymiary to: 601 cm x 58o cm. Razem do 35 m2  

Kontener sanitarny – przebieralnia 

Część damska                                                                           6x2,5 – 15m2 

Część męska                                                                             6x2,5 – 15m2 

Przykładowe wymiary to: 601 cm x 58o cm. Razem do 35 m2  

Prysznice zewnętrzne 

Trzy stanowiska na obszarze   1,2x3,5 – 4,2m2 

 

 



Przykładowy rozkład pomieszczeń kontenerów przedstawia szkic poniżej.  

 
  

 

Ściany kontenerów, powinny być izolowane przed nadmiernym nagrzaniem w jasnych kolorach.  

Na ścianie altanki powinno być od zewnątrz umieszczone logo (szt. 2) Budżetu Obywatelskiego  

w formacie A2 lub zbliżonym (wzór logo stanowi odrębny załącznik).  Wszystkie pomieszczenia 

powinny być wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową. W kontenerze dla ratowników w 

pomieszczeniu biurowym co najmniej dwa podwójne gniazdka elektryczne.  Toaleta z dostępem dla 

niepełnosprawnych. Opcja: drzwi wejściowe do toalet w obu kontenerach z możliwością sterowania 

elektrycznego. Wyposażenie toalet standardowe, w kontenerze dla ratowników dodatkowo prysznic 

w ciepłą wodą. Kran w umywalkach w toaletach z dozownikiem wody, z odcięciem po wydaniu  1-2 l 

wody. Kolorystyka kontenerów stonowana. Kontener sanitarny – przebieralnie, wyposażony w trzy 

toalety i pisuar oraz cztery umywalki, sześć przebieralni, wg szkicu powyżej. Kran w umywalkach w 

toaletach z dozownikiem wody, z odcięciem po wydaniu  1-2 l wody. 3 natryski prysznicowe, 

zewnętrzne, wolnostojące, oddalone od kontenera (2-3 m.), bez odpływów. Instalacja wodna 

prowadzona z kontenera przebieralni (pod ziemią). Prysznice z dozownikiem wody, z odcięciem po 

wdaniu 2-3 l. wody. 

Uzbrojenie: zasilanie 3x400 V, 25A, oświetlenie elektryczne, woda, kanalizacja (odprowadzanie do 

szamba). Na ścianie kontenera na wysokości około 50 cm  gniazdo siłowe 3p+N+E 32A (ochrona IP67), 

z zasilaniem włączanym od wewnątrz, szczegóły do uzgodnienia. Położenie kontenerów –  

zaznaczenie kolorem brązowym  na załączniku graficznym (poniżej): Przewiduje się lokalizację 



kontenerów na działce 146/2, obręb Malina, przy północno-wschodniej granicy działki, w odległości  

ok. 50 m od ulicy Olimpijskiej, na wcześniej przygotowanym podłożu, zgodnie ze wskazówkami 

dostawcy.    

Układ fundamentów do posadowienia kontenera stanowi odrębny załącznik. 

  

UWAGA: 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania 

kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamówienia.  

 

Telefony kontaktowe:  

Włodzimierz Leski – Dział Techniczny MOSiR, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 

 

Poniżej schematyczna lokalizacja kontenera w terenie. 

 

  

  

  

  

 


