
 

 

 

Specyfikacja – kontenery 8 szt. 
 
Przedmiot winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań  bezpieczeństwa: 
konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska oraz 
wykonany odpowiednio do odporności pożarowej budynku ZL III, klasy „D”. 
 

Specyfikacja materiałowa – wymagania minimalne: 
 
- konstrukcja z profili zimnogiętych o grubości minimum 4 mm, lakierowana zestawem epoksydowym 
dwuskładnikowym, warstwa antykorozyjna min. 150 mik; 
 
- konstrukcja ścian zewnętrznych – od zewnątrz panel/kaseton elewacyjny, ocieplenie pianką 
poliuretanową; od wewnątrz wykończenie blachą stalową lakierowaną, kolor biały, panele ścienne gładkie, 
wykończenie i mocowanie paneli kątowniki metalowe kolor biały mocowane przy pomocy wkrętów; podwójna 
ściana wewnętrzna między toaletami a pomieszczeniem biurowym; 
 
- konstrukcja ścian wewnętrznych – płyta warstwowa o gr. min. 75 mm, wykończona blachą malowaną, 
kolor biały o gr. min. 18 mm. 
 
- dach – od zewnątrz blacha trapezowa o gr. min. 0,7 mm, ocieplenie z wełny mineralnej o gr. min. 180 mm, 
od wewnątrz płyta laminowana o gr. 18 mm., odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych 
segmentu; 
 
- podłoga – od zewnątrz blacha o gr. min. 0,7 mm, ocieplenie wełna mineralna o gr. min. 150 mm, od 
wewnątrz płyta OSB o gr. min. 22 mm, podłoga pokryta wykładziną wysokogatunkową typu tarkett klejona i 
spawana oraz w wyznaczonych miejscach wykładziną dywanową (w biurach), listwy przypodłogowe; 
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach podobnych do powyższych elementów, pod 
warunkiem spełnienia wymagań dla budynków ZL III, klasy „D”. 
 
- drzwi zewnętrzne z klamką i wkładką patentową - pełne stalowe, ocieplone 900 mm x 2 000 mm, zapas 
kluczy w ilości 17 szt. 
 
- drzwi wewnętrzne z klamkami i wkładką patentową przeszklone, szer. 800 mm – do wyboru; drzwi 
pełne wraz z oznaczeniem płci– do WC – 3 szt. 
 
- aneks kuchenny – szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem (wraz z baterią 
zlewozmywakową) szer. 550 mm, gł. 600 mm, wyposażenie kuchni (zgodnie z zapytaniem ofertowym), blat 
roboczy o szer. 300 mm, dł. 800 mm (montaż na wysokości ok.1150 mm od podłogi), 2 krzesła typu hokker. 
 
- sala konferencyjna – stół z płyty meblowej o wymiarach ok. 2100 mm x 900 mm. wys. 800 mm, min. 4 
gniazda elektryczne i teletechniczne; 
 
- WC – miska sedesowa wolnostojąca ze spłuczką, klapa wolnoopadająca – 2 szt., pisuar – 1 szt., umywalka 
min.  szer. 500 mm – 2 szt., bateria umywalkowa z ruchomą wylewką – 2 szt., lustro szer. min. 500 mm – 2 
szt., szafka wisząca szer. ok 300 mm biała – 2 szt.; 
 
- oświetlenie – oświetlenie zapewniające odpowiednią ilość luxów na stanowiskach biurowych; oświetlenie 
ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami dla niniejszego układu kontenerów; oświetlenie 
hermetyczne LED w kontenerze sanitarnym, oświetlenie zewnętrzne nad wejściem. 
 
- elektryka, teletechnika – rozmieszczenie gniazd (min. 4 szt./ kontener) umożliwiających różną 
konfigurację stanowisk pracy, w tym instalacja komputerowa, instalacja telefoniczna, domofon; 



 

rozmieszczenie gniazd zgodnie z montażem urządzeń kuchennych + 2 dodatkowe nad blatem; elektryczny 
podgrzewacz przepływowy wody lub bojler (na 3 ujęcia wody). Doprowadzenie kanałów teletechnicznych, 
teleinformatycznych umożliwiające podłączenia instalacji we wskazanym miejscu. 
 
 
- rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie do sieci;  
 
- rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodnego, centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem i 
grzejnikami z wyjściem bocznym na budynku, umożliwiającej przyłączenie do sieci, grzejniki z możliwością 
regulacji temperatury, w miejsca wskazane przez Zamawiającego.  
 
 
- okna wraz z roletą zewnętrzną i klamkami - okna rozwierno-uchylne 1200 x 1200 mm (+ rozszczelnienie) 
pełne (bez słupka środkowego) 3-szybowe, wraz z parapetami – 14 szt.: 
  11 szt. – 1200 mm x 1200 mm  
    3 szt. – 600 mm x 600 mm (w tym 2 szt. z folią mleczną) 
 
- klimatyzator – klimatyzator z funkcją grzania, moc każdego z urządzeń dostosowana do wielkości 
pomieszczeń – 7 szt. 
 
- stopień schodowy przed wejściem, stalowy, ażurowy, szer. min. 1300 mm x 1300mm. 
 
- wentylacja mechaniczna w toaletach oraz kuchni – włączanie/wyłączaniem rozdzielne wentylacji, nie 
skorelowane ze światłem (grawitacyjna) 
 
- dodatkowy dach jednospadowy wraz z orynnowaniem i odprowadzeniem wody na zewnątrz. – 
opcjonalnie do wyceny; 
 
- wykończenie górne ATTYKĄ ozdobną o wys. 50 cm z blachy – opcjonalnie do wyceny; 
 
- zadaszenie nad wejściem ok 3000 mm x 1500 mm (preferowane tworzywo sztuczne). 
 
- Zamawiający dostosowuje podłoże pod kontenery zgodnie z wymogami Wykonawcy. 
 
 - Zamawiający zastrzega wybór kolorystyki po uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 

 
 


