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załącznik nr 5.3 do siwz

CZĘŚĆ III 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Krzesła  oraz fotele obrotowe  muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczeństwa  i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

(Dz.U.98.148.973).  Fotele i krzesła obrotowe muszą być zgodne z normą  PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2

oraz normą  dot. materiału PN-EN ISO 12947-2 potwierdzonymi przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi. 

1   Fotel dla dyżurnych  typu SONATA lub równoważny

Fotel posiada certyfikat 24/7 lub równoważny do pracy całodobowej, przenoszący obciążenie 150 kg. Fotel

ergonomiczne,  posiadający  mechanizm  synchroniczny  z  funkcją  zapewniającą  stałe  podparcie  pleców

podczas pracy oraz możliwość zablokowania w min. pięciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane

jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości min. 12mm. Siedzisko pokryte jest pianką T-21 o gr. grubości

formatki  min.  20mm,  T-25  formatki  20mm,  T-40  o  grubości  formatki  40mm.  Fotel  posiada  zagłówek

zintegrowany z siedziskiem na stałe, którego szkielet został wykonany ze sklejki o grubości nie mniejszej

niż 7 mm. Podstawa jezdna Fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kółkami jezdnymi średnicy

min. 65mm dopasowanymi typem do rodzaju podłoża w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokości na

podnośniku pneumatycznym (obrót 360 stopni) kolor tapicerki czarny. 

2.Krzesło obrotowe Quatro lub równoważne 

Wymiary:

Szerokość siedziska min.50 mm

Wysokość siedziska regulowana w zakresie 430-550mm od podłogi

Wysokość powierzchni oparcia min.600 mm

Krzesło  obrotowe  wyposażone  w  mechanizm  synchroniczny  umożliwiający  odchylanie  siedziska  wraz

z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem

oparcia  w plecy po  zwolnieniu  blokady.  Możliwość  regulacji  siły  oporu  oparcia.  Obsługa  mechanizmu przy

pomocy jednej dźwigni. Podstawa pięcioramienna o średnicy min 640 mm, wykonana z poliamidu. Siedzisko
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wyprofilowane, tapicerowane bez użycia kleju ( większa trwałość), posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie

boczne zszywane z kawałków tkaniny. Wysokość oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70

mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego. Podłokietniki regulowane góra-

dół    w  zakresie  70  mm,  nakładka  miękka  wykonana  z  tworzywa  TPE  o  wysokiej  trwałości.  Tapicerka  o

odporności na ścieranie co najmniej 160' 000 cykli zgodnie z normą  PN-EN ISO 12947-2:2000 potwierdzone

dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą. Atest wystawiony przez niezależne labolatorium z

akredytacją PCA wg normy PN-EN 1335-1;2;3.

UWAGA:

Dostarczane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiadać świadectwa dopuszczenia do

stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia, oznakowane przez wykonawce

w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 

Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:

1. karty charakterystyki  dla poz 1 i 2


