
Zapotrzebowanie materiałów eksploatacyjnych utrzymania ruchu na obiektach szpitali MSZ - rok 2014 i 2015 - armatura wod.kan, sanitarna - Załącznik A

L.p. Nazwa asortymentu Ilość
Jedn. 
miary

Cena jed. 
Netto

Wartość 
netto VAT %

Wartość 
brutto Producent

Nr. 
katalog.

1.

Bateria umywalkowa jednouchwytowa standardowa - z ceramicznym 
regulatorem przepływu powłoka chrom.nikiel  z połyskiem, mechaniczna, 
stojąca, grupa akustyczna II, przeznaczenie - cele higieniczne, łazienki, 
kuchnie, toalety w obiektach użyteczności publicznej, ciśnienie max.1 Mpa, 
temperatura 90 st.C, nominalna wielkość przyłącza 1/2", gwint 
przyłaczeniowy M10x1 20 szt.

2.

Bateria umywalkowa ścienna standardowa - mechaniczna, powłoka połysk 
chrom.nikiel, grupa akustyczna II, przeznaczenie - cele higieniczne, 
łazienki, kuchnie, toalety w obiektach użyteczności publicznej, ciśnienie 
max.1 Mpa, temperatura 90 st.C, nominalna wielkość przyłącza 1/2", 
producent UE, 20 szt.

3.

Dźwignia baterii jednouchwytowej - standardowa - odlew metalizowany - 
gniazdo montażu na mieszaczu standardowe kwadrat, mocowanie 
wkrętem, otwór wkreta -  zaslepka z oznaczeniem zw i cwu 12 szt.

4.

Pokrętło baterii ściennej standardowe, tworzywo białe z frezowaniem 
gniazda do obsady na wrzecionie głowicy baterii, mocowanie nakretką i 
zaślepką zw i cw lub wkretem z oznaczeniem wody, 30 szt.

5.

Głowica baterii 1/2" standardowa kompletna z uszczelnieniami, mosiężna z 
końcówką frezowaną na pokrętło, mocowanie pokrętła nakrętka + zaślepka 
lub gniazdo-śruba z oznaczeniem zw, cwu, z 50 szt.

6.
Głowica baterii jednouchwytowej niska - fi 35mm ceramiczna z płynną 
regulacją wypływu wody, 40 szt.

7.
Głowica baterii jednouchwytowej niska - fi 40mm ceramiczna z płynną 
regulacją wypływu wody, 40 szt.

8.
Głowica baterii jednoychwytowej wysoka fi 35mm - ceramiczny z płynną 
regulacją wypływu wody 30 szt.

9.
Głowica baterii jednoychwytowej wysoka fi 40mm - ceramiczny z płynną 
regulacją wypływu wody 30 szt.

10.

Bateria prysznicowa - natryskowa standardowa, mechaniczna, powłoka 
chrom.nikiel, połysk, grupa akustyczna II, stosowanie łazienki obiekty 
użyteczności publicznej, z atestem higienicznym, cisnienie max 0,5MPa, 
temperatura ≤ 70 st.C, producent UE, 16 szt.

11.

Wąż słuchawki prysznicowej - elastyczny, w oplocie metalowym lub PCV 
metalizowane, łączny bateria-słuchawka prysznicowa, końcówki łączne 
metalowe z uszczelnieniem, 60 szt.

12.
Słuchawka prysznicowa - standardowa z tworzywa metalizowanego, 
wypływ wody - deszcz. Rozbieralna z możliwością czyszczenia sita, 60 szt.
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13.

Umywalka 50 - standardowa,  owalna, wisząca, mocowanie na 
wspornikach, wykonanie z białej porcelany sanitarnej, zastosowanie w 
obiektach użyteczności publicznej, klasa I, z otworem na baterię 
jednouchwytową, rozmiar 50cm, ługo- i kwasoodporna, odporność na 
zmiany temperatury, nienasiąkliwa, do zabudowy wewn. budynków, 
producent UE, 6 szt.

14.

Umywalka 60 - standardowa, owalna, wisząca do mocowania na 
wspornikach stalowych, wykonanie z białej porcelany sanitarnej, 
zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, klasa I, z otworem na 
baterię jednouchwytową, rozmiar 60cm, ługo- i kwasoodporna, odporność 
na zmiany temperatury, nienasiąkliwa, do zabudowy wewn. budynków, 
producent UE, 6 szt.

15.
Syfon umywalkowy butelkowy PCV - standardowy, rozmiar 11/4" x 32 
biały, kompletny z sitkiem i uszczelnieniami, 70 szt.

16.

Syfon zlewozmywaka pojedyńczy - standardowy fi 50, biały, kompletny z 
sitkiem metalowym i uszczelnieniami, z czyszczakiem kolano lub 
odkrecanym, 10 szt.

17.
Syfon zlewozmywaka podwójny - standardowy fi 50, biały, kompletny z 
sitkami metalowymi i uszczelnieniami, z czyszczakiem odkręcanym 10 szt.

18.
Wsporniki umywalki stalowe standardowe, uniwersalny rozstaw 
mocowania, malowane proszkowo, kolor biały, 20 kpl.

19.
Półnoga umywalki - porcelanowa, szkliwiona, biała uniwersalna - pasujaca 
do kilku typów umywalek np.. Cersanit, Koło itp.. 5 szt.

20.

Sedes - porcelanowy, szkliwiony, stojący, biały z odpływem tylnym 
poznański poziomy, mocowanie deski na śruby, puszka spłukujaca 
wisząca, połączenie - lejek , odpływ rura PCV harmonijkowa 6 szt.

21.
Spłuczka kompletna - biała , tworzywo, wisząca standardowa, przycisk 
spłukujący centralny, lewy lub prawy, 8 szt.

22.

WC kompakt - porcelanowy, biały, szkliwiony, miska wc wraz z spłuczką, 
mocowanie spłuczki na misce, kompletny, miska odprowadzenie tylne  
mocowanie miski 2 śruby do posadzki, odpływ poznański - poziomy 6 szt.

23.
Zawór uzupełniajacy spłuczki - standardowy 1/2"/1/2" kątowy z obcją z/o, 
niklowany, 60 szt.

24.
Wężyk zasilajacy spłuczkę 30mm 1/2"/1/2" elastyczny, w oplocie 
metalowym, z zaprawowanymi końcówkami, 20 szt.

25.
Wężyk zasilajacy spłuczkę 50mm 1/2"/1/2" elastyczny z zaprasowanymi 
końcówkami 20 szt.

26.

Wężyk baterii jednouchwytowej stojacej 50mm standardowy, uniwersalny, 
elastyczny, wkrecany do baterii i nakręcany na zawór odcinajacy baterii, 
wzmacniany oplotem metalowym, 40 szt.

27.
Zawór zasilajacy kątowy standardowy 1/2"/1/2" kątowy, niklowany, z położ. 
zaworu z/o, 20 szt.
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28.

Deska sedesowa - standardowa, kompletna, tworzywo, owalna, biała, z 
mocowaniem do muszli wc - 2 śruby - rozstaw śrub regulowany, pasujaca 
np.. do wc Koło, Cersanit i innych, 40 szt.

29. Śruby mocujace deski sedesowej - tworzywo, białe, uniwersalne, 40 kpl.

30.
Przycisk automatu spłukujacego z mozliwością zainstalowania do systemu 
Geberit i Delfin standardowy z opcją oszczędnego spłukiwania wody 16 szt.

31. Taśma uszcelniajaca teflonowa standardowa 30 szt.
32. Pakuły lniane 10 kpl.
33. Pasta uszczelniajaca (do robót instalacyjnych wod.kan.) 8 szt.

34.

Rura stalowa ocynk. 1/2" do zastosowania do instalacji pitnej zw i cwu, 
grubość ścianki 2,3mm, powłoka galwanizowana, w odcinkach 3mb, 
badana ciśnieniowo pow. 5atm. 12 mb

35.

Rura stalowa ocynk.3/4" do zastosowania do instalacji pitnej zw i cwu, 
grubość ścianki 2,3mm, powłoka galwanizowana, w odcinkach 3mb, 
badana ciśnieniowo pow. 5 atm 12 mb

36.

Rura stalowa ocynk 5/4" do zastosowania do instalacji pitnej zw i cwu, 
grubość ścianki 2,9mm, powłoka galwanizowana, w odcinkach 3mb, 
badana ciśnieniowo pow. 5 atm. 12 mb

37.

Zawór kulowy 1/2 " z dławikiem - zawór mosiężny z dźwignią stalową, do 
stosowania w instalacjach wodociągowych zw i cwu, ciśnienie 1,6MPa, 
temp. Max 100 st.C, producent UE, 20 szt.

38.

Zawór kulowy 3/4 " z dławikiem - zawór mosiężny z dźwignią stalową, do 
stosowania w instalacjach wodociągowych pitnej zw i cwu, ciśnienie 
1,6MPa, temp. Max 100 st.C, producent UE, 10 szt.

39.

Armatura - kolanko zwykłe ocynk. 1/2" - żeliwo ciągliwe białe, do łączenia 
gwintem calowym, z badaniami składu chemicznego powłoki cynkowej i 
masy powłoki cynkowej na jednostkę powierzchni wg odnosnych norm, 
producent UE, z certyfukatemsystemu jakości, do stosowania przy przesyle 
nieagresywnych cieczy 20 szt.

40.

Armatura - kolanko nyplowe ocynk. 1/2" - żeliwo ciągliwe białe, do łączenia 
gwintem calowym, z badaniami składu chemicznego powłoki cynkowej i 
masy powłoki cynkowej na jednostkę powierzchni wg odnosnych norm, 
producent UE, z certyfukatemsystemu jakości, do stosowania przy przesyle 
nieagresywnych cieczy 20 szt.

41.

Armatura - kolanko zwykłe ocynk. 3//4" - żeliwo ciągliwe białe, do łączenia 
gwintem calowym, z badaniami składu chemicznego powłoki cynkowej i 
masy powłoki cynkowej na jednostkę powierzchni wg odnosnych norm, 
producent UE, z certyfukatemsystemu jakości, do stosowania przy przesyle 
nieagresywnych cieczy 20 szt.
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42.

Armatura - kolanko nyplowe ocynk. 3//4" - żeliwo ciągliwe białe, do 
łączenia gwintem calowym, z badaniami składu chemicznego powłoki 
cynkowej i masy powłoki cynkowej na jednostkę powierzchni wg odnosnych 
norm, producent UE, z certyfukatemsystemu jakości, do stosowania przy 
przesyle nieagresywnych cieczy 20 szt.

43.

Śrubunek 1/2" - żeliwo ciągliwe białe, do łączenia gwintem calowym, z 
badaniami składu chemicznego powłoki cynkowej i masy powłoki cynkowej 
na jednostkę powierzchni wg odnosnych norm, producent UE, z 
certyfukatemsystemu jakości, do stosowania przy przesyle nieagresywnych 
cieczy 20 szt.

44.

Śrubunek 3/4" - żeliwo ciągliwe białe, do łączenia gwintem calowym, z 
badaniami składu chemicznego powłoki cynkowej i masy powłoki cynkowej 
na jednostkę powierzchni wg odnosnych norm, producent UE, z 
certyfukatemsystemu jakości, do stosowania przy przesyle nieagresywnych 
cieczy 20 szt.

45.

Przepływowy podgrzewacz wody, standardowy, moc ca 3500-4000W, 
zasilanie 23V/50Hz, z elektronicznym czujnikiem zapowietrzenia, 
elektroniczne sterowanie pracy podgrzewacza, okres gwarancji nie krótszy 
niż 24 mce, 6 szt.

46.

Rury kanalizacyjna fi 32mm , PCV standardowa (ca 2mb), 
termoplastyczna, szara, grub. ścianki 1,8mm, dwukielichowa, odporność 
temp. 75st. przepływ ciągły, 95st. chwilowy, 6 szt.

47.
Rury kanalizacyjna fi 50mm , PCV standardowa (ca 4mb), 
termoplastyczna, szara, grub. ścianki 1,8mm, z kielichem, 6 szt.

48.
Rura kanalizacyjna fi 110mm , PCV, standardowa, szara, termoplastyczna, 
grub. ścianki 2,2mm, dług. 6m, z kielichem, 6 szt.

49. Uszczelki wargowe gumowe lub elastomerowe fi 32, 50, 110mm (po 10szt) 30 szt.

50.
Trójniki PCV , tworzywo termoplastyczne, standardowe, kąt 45st. fi 32, 50, 
110mm (po 4 szt) 12 szt.

51. Czyszczaki fi 50, PCV, termoplastyczne, szare, 110mm (po 4 szt) 8 szt.
52. Silikon sanitarny (tuba) biały, standardowy 10 szt.
53. Silikon sanitarny (tuba) bezbarwny 10 szt.
54. Lejek gumowy (rura spłuczki - sedes) 20 szt.

55.

Rura łączna elastyczna odpływowa harmonijkowa, elastyczna, PCV, biała, 
dług. 27-54cm, wejście  fi 110mm z uszczelką kołnierzową, wyjście 90-
118mm z uszczelką wargową 10 szt.

56. Perlator baterii umywalkowej standardowy 1/2" 30 szt.
57. Perlator baterii umywalkowej standardowy 3/4" 30 szt.

58.
Wylewka baterii typ C dług. 25 cm, mosiężna niklowana, kompletna z 
prlatorem i uszczelnieniami 15 szt.

59.
Wylewka baterii typ S dług. 35 cm, mosiężna, niklowana, kompletna z 
perlatorem i uszczelnieniami 15 szt.
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60.
Zestaw uszczelek do przyborów sanitarnych - oringi, podkładki fibrowe, 
preszpanowe, silikonowe), zestaw do wylewek na 1/2" i 3/4" 60 kpl.

61. Automatyczny odpowietrznik grzejnika c.o, mosiężny, standardowy 1/2" 10 szt.
62. Korek 3/4" i 1/2" , odlew żeliwo, ocynk, standardowy 40 szt.

63.
Wężyk elastyczny łączny 3/8" /1/2" do baterii umywalkowych dług 40 cm, 
elastyczny w oplocie stalowym, standardowy, zw/cwu 40 szt.

64.
Wężyk elastyczny łączny 3/8" dług 40 cm, elastyczny w oplocie stalowym, 
standardowy, zw/cwu 40 szt.

65.
Wężyk elastyczny łączny 1/2" dług 40 cm, elastyczny w oplocie stalowym, 
standardowy, zw/cwu 40 szt.

66.
Zawór odcinający 1/2" na 3/8", kątowy, mosiężny, niklowany, opcja z/o, z 
sitkiem filtrującym, 40 szt.

67. Zawór stopu do dolnopłuka standardowy (tzw. dzwon) uniwersalny, 40 szt.
68. Śrubunek grzejnikowy 1/2" i 3/4" (po 6 szt), mosiężny, standardowy, 12 szt.

69.
Kształtki instalacji wod.kan. PCV - różne - na 1/2", 3/4", fi 25, fi 50 - 
kolanka, trójniki i inne w zależności od potrzeb 200 szt.

70.
Uszczelka teflonowa do butli tlenowych fi zew. 22mm, wewn. 11,8mm, 
grub. 3mm 200 szt.

71.
Uszczelka teflonowa do butli podtlenku azotu fi zew. 14mm, wewn. 9mm, 
grub. 2mm 100 szt.

72.
Uszczelka typ oring gumowa (odporna na utlenianie - do instal.tlenowych) 
fi zew.14mm, wewn. 10mm , grub. 2mm 50 szt.

73.

Łącznik butlowy tlenowy, butlowo-rampowy długość ca 0,8m, ze złączką 
wlotową i wylotową standarową, znormalizowaną, rura miedziana spiralna 
zakończona złączkami, uelastycznienie linką stalową, max. ciśnienie 
robocze 200 bar, zgodne z wymaganiami Dyrektywy Medycznej MDD 
93/42 EEC i obowiązującymi normami europejskimi, oznaczone znakiem 
CE potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną,
zarejestrowane w URPL, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie jako wyrób medyczny klasy IIa.

5 szt.

74.

Łącznik butlowy podtlenku azotu, butlowo-rampowy długość ca 0,8m, ze 
złączką wlotową i wylotową standarową, znormalizowaną, rura miedziana 
spiralna zakończona złączkami, uelastycznienie linką stalową, max. 
ciśnienie robocze 200 bar, zgodne z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 
MDD 93/42 EEC i obowiązującymi normami europejskimi, oznaczone 
znakiem CE potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną,
zarejestrowane w URPL, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie jako wyrób medyczny klasy IIa.

5 szt.
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75.

Gniazdo dedykowane O2 w systemie AGA,
wykonane z materiałów kompatybilnych z tlenem,
zbudowane z gniazda podtynkowego  i zaworu samoblokującego,  gniazdo 
dedykowane umożliwiające przyjęcie jedynie dedykowanej końcówki 
czerpalnej. Max. ciśnienie robocze -  do 1200 kPa zgodne z wymaganiami 
Dyrektywy Medycznej MDD 93/42 EEC i obowiązującymi normami 
europejskimi, oznaczone znakiem zgodności CE potwierdzonym przez 
jednostkę notyfikowaną, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 
jako wyrób medyczny klasy IIb. 10 szt.

76.

Gniazdo dedykowane AIR w systemie AGA,
wykonane z materiałów kompatybilnych z tlenem,
zbudowane z gniazda podtynkowego  i zaworu samoblokującego,  gniazdo 
dedykowane umożliwiające przyjęcie jedynie dedykowanej końcówki 
czerpalnej. Max. ciśnienie robocze -  do 1200 kPa zgodne z wymaganiami 
Dyrektywy Medycznej MDD 93/42 EEC i obowiązującymi normami 
europejskimi, oznaczone znakiem zgodności CE potwierdzonym przez 
jednostkę notyfikowaną, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 
jako wyrób medyczny klasy IIb. 10 szt.

77.

Gniazdo dedykowane N2O w systemie AGA,
wykonane z materiałów kompatybilnych z tlenem,
zbudowane z gniazda podtynkowego  i zaworu samoblokującego,  gniazdo 
dedykowane umożliwiające przyjęcie jedynie dedykowanej końcówki 
czerpalnej. Max. ciśnienie robocze -  do 1200 kPa zgodne z wymaganiami 
Dyrektywy Medycznej MDD 93/42 EEC i obowiązującymi normami 
europejskimi, oznaczone znakiem zgodności CE potwierdzonym przez 
jednostkę notyfikowaną, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 
jako wyrób medyczny klasy IIb. 10 szt.

78.

Gniazdo dedykowane VAC w systemie AGA,
wykonane z materiałów kompatybilnych z tlenem,
zbudowane z gniazda podtynkowego  i zaworu samoblokującego,  gniazdo 
dedykowane umożliwiające przyjęcie jedynie dedykowanej końcówki 
czerpalnej. Max. ciśnienie robocze -  do 40 kPa zgodne z wymaganiami 
Dyrektywy Medycznej MDD 93/42 EEC i obowiązującymi normami 
europejskimi, oznaczone znakiem zgodności CE potwierdzonym przez 
jednostkę notyfikowaną, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 
jako wyrób medyczny klasy IIb. 10 szt.

Razem
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