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 „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Jelenia Góra, 19.04.2010 
 
 

Wyjaśnienia do treści SIWZ – cz. 5 
 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, będące Zamawiającym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację i rozbudowę Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze”, jako Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 
późniejszymi zmianami), uzupełnia  wymagania odnośnie ceramiki łazienkowej: 

 
1. Umywalki ceramiczne szer.60 cm z otworem na armaturę, wiszące na półpostumencie z 

zestawem montażowym w/g systemu producenta, z powłoką uszlachetniającą ceramikę, 
która zapobiegająca powstawaniu osadu i ułatwiająca utrzymanie czystości (np. seria 
STYLE kolor biały, z powłoką reflex,  lub równoważne). 

 
2. Umywalki ceramiczne dla osób niepełnosprawnych, 65 cm,  z otworem na armaturę, 

wiszące syfon chromowany podtynkowy, z zestawem montażowym w/g systemu 
producenta, (np. seria NOWA TOP BEZ BARIER lub równoważne);  

 
3. Urządzenie kompaktowe - miska ustępowa wisząca – ceramiczna z powłoką 

uszlachetniającą ceramikę, która zapobiegająca powstawaniu osadu i ułatwiająca 
utrzymanie czystości, spłuczka podtynkowa ze stelażem  montażowym zaopatrzonym w 
przycisk do spłuczek   chromowany półmatowy - satynowy,  deska sedesowa biała z 
zawiasami chromowanymi  matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast (np. 
seria STYLE  lub równoważne) ze stelażem. 

  
4. Urządzenie kompaktowe w wersji dla osób niepełnosprawnych  - miska ustępowa 

wisząca – ceramiczna ,spłuczka podtynkowa ze stelażem  montażowym zaopatrzonym w 
przycisk do spłuczek   chromowany półmatowy - satynowy,  deska sedesowa biała z 
zawiasami chromowanymi  matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast (np. 
seria NOWA TOP BEZ BARIER lub równoważne) ze stelażem. 

 
5. Pisuar ceramiczny z powłoką uszlachetniającą ceramikę, która zapobiegająca 

powstawaniu osadu i ułatwiająca utrzymanie czystości, pod krawędziami powłoka 
szkliwiona, kryte mocowanie (np. FELIX Koło lub równoważne). 

  
6. Brodziki  – brodzik akrylowy, półokrągły, 90 cm,  wzmocniony żywicą epoksydową  z 

dodatkiem włókna szklanego z zalaminowaną  deską wzmacniającą w dnie, (np. Standard 
Plus Koło lub równoważne) 
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