
 

 
,,Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko 
zdrowotnej’’ dofinansowanego w ramach PRO WK
i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
 

„Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, polegająca na rozbudowie 

budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego usytuowanego przy ul. Leopolda Staffa 1 

w Bydgoszczy (działka nr ew. 24, 25 w obrębie 471) o centrum pomocy psychologicz

infrastrukturą towarzyszącą, przebudową miejsc postojowych i instalacji zewnętrznych: kanalizacja 

deszczowa i elektryczna (oświetlenie), oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego 

i zaprojektowaniem i przebudową infrastruktu

 
WYKAZ WYPOSAŻENIA 

PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

 
przedmiotem zamówienia zostały objęte 

projektowej wykonawczej, teczka nr 
 

SYMBOL 

M-45 Szafa typu komandor zabudowa

M-46 Regał aktowy zabudowa

M-54 Szafka kuchenna 

M-55 Szafka kuchenna 

M-56 Szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60 cm

M-57 Szafka kuchenna 

M-58  Szafa kuchenna 

M-59 Szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80 cm

M-65 Fototapeta na fizelinie

M-65a Fototapeta na płótnie fluorescencyjna

M-97 Fototapeta 3D kosmos

M-110 Dekoracja ścienna przestrzenna

G-1 Gaśnica 6 kg

G-2 Osłona do gaśnicy 

S-1 Dozownik do środków dezynfekacyjnych

S-2 Pojemnik na ręczniki

S-3 Lustro z fazowanymi brzegami

S-4 Dozownik do mydła

S-5 Uchwyt prosty

S-6 Pojemnik na papier toaletowy 

S-7 Kosz na śmieci 

S-8 Elektryczna suszarka do rąk

S-9 Uchwyt uchylny

 
 

,,Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko – pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki 
zdrowotnej’’ dofinansowanego w ramach PRO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 1 Wzmocnienie innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji

„Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, polegająca na rozbudowie 

budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego usytuowanego przy ul. Leopolda Staffa 1 

w Bydgoszczy (działka nr ew. 24, 25 w obrębie 471) o centrum pomocy psychologicz

infrastrukturą towarzyszącą, przebudową miejsc postojowych i instalacji zewnętrznych: kanalizacja 

deszczowa i elektryczna (oświetlenie), oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego 

i zaprojektowaniem i przebudową infrastruktury teletechnicznej.

WYKAZ WYPOSAŻENIA – ZAŁĄCZNIK DO TECZKI NR 11
PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

 

przedmiotem zamówienia zostały objęte niżej wyszczególnione pozycje z dokumentacji 

projektowej wykonawczej, teczka nr 11 kompletne wyposażenie wnętrz 

NAZWA 

Szafa typu komandor zabudowa 

Regał aktowy zabudowa 

Szafka kuchenna – dolna szer. 40 cm 

Szafka kuchenna – dolna z szufladami szer. 60 cm 

Szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60 cm 

Szafka kuchenna – górna szer. 60 cm 

Szafa kuchenna – górna szer. 40 cm 

Szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80 cm 

Fototapeta na fizelinie 

Fototapeta na płótnie fluorescencyjna 

Fototapeta 3D kosmos 

Dekoracja ścienna przestrzenna 

Gaśnica 6 kg 

Osłona do gaśnicy  

Dozownik do środków dezynfekacyjnych 

Pojemnik na ręczniki 

Lustro z fazowanymi brzegami 

Dozownik do mydła 

Uchwyt prosty 

Pojemnik na papier toaletowy  

Kosz na śmieci  

Elektryczna suszarka do rąk 

Uchwyt uchylny 
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pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki 
priorytetowa: 1 Wzmocnienie innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji 

„Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”, polegająca na rozbudowie 

budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego usytuowanego przy ul. Leopolda Staffa 1  

w Bydgoszczy (działka nr ew. 24, 25 w obrębie 471) o centrum pomocy psychologicznej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, przebudową miejsc postojowych i instalacji zewnętrznych: kanalizacja 

deszczowa i elektryczna (oświetlenie), oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego 

ry teletechnicznej. 

ZAŁĄCZNIK DO TECZKI NR 11 
PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

wyszczególnione pozycje z dokumentacji 
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Ł-1 Umywalka nierdzewna kompletna uruchamiana 
kolanem 

Ł-2 Stół ze zlewem 1 komorowym bez półki

Ł-2a Bateria prysznicowa 

Ł-3 Zmywarka do naczyń podblatowa z pompą 

wrzutową, zmiękczaczem i wbudowanymi 
dozownikami 

Ł-3a Podstawa do zmywarki

Ł-4 Szafa przelotowa, z drzwiami suwanymi

Ł-5 Stół ze zlewem 2 komorowym z półką

Ł-5a Bateria gastronomiczna

Ł-5b Półka wisząca 2

Ł-6 Stół z półką i szufladami, blat ścięty

Ł-7 Kuchnia indukcyjna 2 polowa

Ł-8 Półka wisząca 2

Ł-9 Stół z półką

Ł-10 Stół chłodniczy z blatem roboczym

Ł-11 Półka wisząca 2

 

Umywalka nierdzewna kompletna uruchamiana 
kolanem  

Stół ze zlewem 1 komorowym bez półki 

Bateria prysznicowa  

Zmywarka do naczyń podblatowa z pompą 

wrzutową, zmiękczaczem i wbudowanymi 
dozownikami  

Podstawa do zmywarki 

Szafa przelotowa, z drzwiami suwanymi 

Stół ze zlewem 2 komorowym z półką 

Bateria gastronomiczna 

Półka wisząca 2-poziomowa perforowana  

Stół z półką i szufladami, blat ścięty 

Kuchnia indukcyjna 2 polowa 

Półka wisząca 2-poziomowa 

Stół z półką 

Stół chłodniczy z blatem roboczym 

Półka wisząca 2-poziomowa 
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