Załącznik nr 8.2 do siwz
CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Meble metalowe
Dopuszczalna różnica w gabarytach brył oraz wymiarach szaf to +/- 50mm pod
warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.
1.Szafa metalowa 2 drzwiowa do suszenia odzieży
Wymiary: wys.1800 x szer.800 x gł.500 mm
Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia zawilgoconej lub mokrej odzieży,
materiałów, półproduktów itp. Przewietrza odzież z niemiłych zapachów np. procesów
galwanicznych. Szybko i równomiernie nagrzewa powietrze w całej objętości szafy poprzez
wymuszenie kierunku i prędkości przepływu.
Napięcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0 KW ( 2x 1000 W). Wydajność wentylatora
~ 135 m3/h. Częstotliwość – 50 Hz. Masa - 49 kg. Samoczy.zabezpieczenia termiczne p. poż
– 2 szt. Manualne sterowanie pracą szafy. Wyposażona w jedną półkę oraz drążek z
zawieszkami do wieszania odzieży. Zabezpiecz.konstrukcji – blacha ocynk, lakier
elektrostatyczny – proszkowy. Kolor jasny popiel
2. Szafa na broń długą
Szafa klasy S1 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IMP, do przechowywania
broni długiej typu P84P, P98 wraz ze skrytką na przechowywanie amunicji – ok. 1200 szt.
Korpus dwuściankowy o grubości 30 mm. Drzwi dwuścianowe grubość 52 mm z blatem
3mm. Drzwi trzystronnie ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym (standardowo z dwoma
kluczami). Kąt otwarcia drzwi - 120o. Szafa wyposażona w uchwyty na broń- min.13 sztuk.
Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na blasze osłonowej drzwi. Otwory do
montażu - 4 w ścianie tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-szary).

3.Szafa na broń krótką
Wymiary: wys. 1900, szer. 800, gł. 500 mm
Szafa klasy S1 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IMP, do przechowywania
broni krótkiej Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm nadającej
odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Szafa wyposażona w zamek,
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 o grubości 3 mm z regulacją
wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg wraz ze stojakami z tworzywa na
broń krótką w ilości 60 szt. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL7035.

4.Szafa BHP
Wymiary szafy: wys.1800x szer.600 x gł.490 mm (wymiar bez podstawy)

Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodą proszkową, 2 komory o szerokości
300 mm. Każda komora powinna posiadać półkę oraz poprzeczny drążek z hakami na
wieszaki – w obu komorach pod półką. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne.
Szafa zamykana zamkiem patentowym( minimum dwa klucze do zamka); wyposażona w
szyld na umieszczenie numerku lub nazwiska. Szafa ustawiona na podstawie z ławeczką.
Kolor: RAL – 7035.
5. Szafa metalowa do dokumentacji niejawnych oznaczonej klauzulą „POUFNE”
Wymiary: wys. -1900xszer.800 x gł.500mm
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE”..
Korpus szafy jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy,
blokujący je co najmniej na trzech krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi
ryglami. Szafa wyposażona w 4 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.

6.Szafa depozytowa- skrytkowa
Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachą 2.0mm, malowana
farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację
ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Posiada miejsce
na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach). Każde drzwi schowka zamykane oddzielnym
zamkiem cylindrycznym z 3 kluczykami w komplecie. Korpus szafy umieszczony na ramie
metalowej z nóżkami wysokości 150 mm.
Szafa składa się z:
Ilość kolumn – 3;
Ilość skrytek w kolumnie – 10; wymiary skrytki wys.300xszer300xgł.300mm;

7.Szafa kartoteczna
Wymiary: wys.1365xszer.780xgł.600mm
Szafa metalowa 4-szufladowa przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A5,
wykonana z blachy o gr. 06-2,0mm malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze
RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2
wg EN 13501-1:2007. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą
przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne
obciążenie szuflady 45kg. Szafa wyposażona w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady
jednocześnie. Każda szuflada wyposażona w przekładkę do szaf kartotekowych.
8.Regał magazynowy
Wymiary: wys.2000x szer. 940x gł. 600mm
Nogi wykonane z kątownika perforowanego (45x55mm).Szkielet regału wykonany z blachy
stalowej gr. 1,5 mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Malowany farbami poliestrowoepoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki

lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Możliwość regulacji wysokości
półek. Konstrukcja wzmocniona stężeniami. 5 półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8
mm. Nośność 100 kg na półkę.
9. Wieszak stojący
wymiary: wys: 187 cm ,
Stabilny wieszak , ze specjalnym miejscem i uchwytem na parasolki konstrukcja wykonana z
rur metalowych w kolorze aluminium. Posiada 4 duże i 4 małe haki do zawieszania odzieży;
łatwy do zdemontowania. Wyposażony w podstawkę i pierścień podtrzymujący parasole.
Kolor chrom.
10. Szafa metalowa do dokumentacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne”
Wymiary: Min. wys.1900xszer.680 x gł.500mm
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE
TAJNE”. Korpus szafy jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w co najmniej dwa zamki,
mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach, pewny system
blokowania drzwi stalowymi ryglami. 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.

