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 Załącznik nr 5.2 do siwz
Część II. Meble metalowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi. Dopuszczalna różnica w gabarytach brył mebli

to +/- 50mm pod warunkiem, że nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1 Szafa metalowa ŚT

Wymiary: wys.180xszer.60x gł.42cm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” wyposażona

w zamek klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300.  Półki z regulowaną wysokością; zawiasy wewnętrzne;

standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. 

Szafa  wg  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dn.29-  05-2012  r.  musi  spełniać  wymagania  odporności

na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

2.Szafa metalowa T

Wymiary: wys.180xszer.60x gł.42cm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „TAJNE” wyposażona w zamek

kluczowy  mechaniczny  co  najmniej  klasy  B wg  Polskiej  Normy  PN-EN1300.   Półki  z  regulowaną

wysokością;  zawiasy  wewnętrzne;  standardowo  wyposażona  w  uchwyty  do  plombowania,  lakier  szafy

w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. 

Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.  musi  spełniać wymagania odporności  na

włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

3.  Szafa na broń krótką 

Wymiary: wys.150x szer.60xgł.50cm

Szafa klasy  S1 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IMP.  Korpus i drzwi wykonane z blachy

stalowej  o  grubości  3mm  nadającej  odpowiednią  sztywność  oraz  zabezpieczonej  przed  korozją.  Szafa

wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem

destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech

krawędziach  oraz  stałym  ryglem  przyzawiasowym.  Półki  wewnętrzne  wykonane  z  blachy  z  regulacją

wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg wraz ze stojakami z tworzywa  na broń krótką w

ilości 40 szt. Zawiasy wewnętrzne.  Kąt otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL- 7035. Otwory w ścianie

tylnej  szafy  pozwalające  dokonać  montażu  szafy  do  ściany.  Posiada  Certyfikat  wydany  przez  Instytut

Mechaniki Precyzyjnej .



4. Sejf 

Wymiary gabarytowe: wys.90xszer.50x gł.50cm

Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” wyposażony w zamek

kluczowy  mechaniczny  co  najmniej  klasy  B  wg  Polskiej  Normy  PN-EN1300.   Półki  z  regulowaną

wysokością;  zawiasy  wewnętrzne;  standardowo  wyposażony  w  uchwyty  do  plombowania,  lakier  sejfu

w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. 

Sejf  wg Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dn.29-  05-2012 r.  musi  spełniać  wymagania  odporności  na

włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

5. Szafa metalowa BHP

Wymiary szafy: wys.180xszer.80x gł.50cm

 Szafy wykonane z blachy  0,5mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniających w konstrukcji

szafy.  Malowane metodą proszkową.  Drzwi   posiadające perforację  w postaci  otworów przemysłowych

dających możliwość dobrej cyrkulacji powietrza, nie mniej niż 110cm2 na drzwi.  Komora szerokości 40cm.

Każda  komora  wyposażona  w  półkę,  drążek,  dwa  wieszaki  ubraniowe,  haczyk  na  ręcznik,  lusterko,

wizytownik. W komorze znajduje się przegroda asymetryczna do oddzielenia odzieży czystej od brudnej

Szafa zamykana zamkiem patentowym (minimum dwa klucze do zamka). Szafa ustawiona na podstawie

z ławeczką.

Kolor: RAL – 7035.


