
 Załącznik nr 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Podane wymiary szaf to wymiary zewnętrzne, dopuszczalna różnica w gabarytach brył  to     +/- 50mm pod 

warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. 

1. Szafa metalowa  do dokum. TAJNEJ

Wymiary: wys.1900xszer.700 x gł.500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „TAJNE” spełniająca wymagania 

wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r. odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-

EN 14450.

Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  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. 

2. Szafa metalowa do dokum. POUFNEJ z 1 skarb.

Wymiary: wys.1900xszer.700 x gł.500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 1 skarbczykiem. 

Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co 

najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki 

z  regulowaną  wysokością,  skrytka  metalowa  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  wewnętrzne  nie 

zmniejszające  powierzchni  półki;  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.

3. Szafa metalowa mała z 2 skarb. 

Wymiary: wys.1500xszer.700 x gł.500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania broni z 2 skarbczykami. Korpus szafy jednopłaszczowy, 

drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach, pewny 

system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Dwie półki z regulowaną wysokością, dwie skrytki metalowe 

zamykane na zamek kluczowy; 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.

4. Szafa metalowa do dokum. POUFNEJ z 1 skarb. mała

Wymiary: wys.1500xszer.700 x gł.500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 1 skarbczykiem. 

Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co 

najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki 

z  regulowaną wysokością,  dwie  skrytki  metalowe zamykane  na  zamek  kluczowy;  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.



5. Szafa metalowa na broń krótką- 125 jednostek

Szafa  metalowa  do  przechowywania  broni   krótkiej spełniająca  normy  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, 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 125 szt. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL- 7035.

6. Szafa metalowa na broń krótką- 50 jednostek

Szafa  metalowa  do  przechowywania  broni   krótkiej spełniająca  normy  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, 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 50 szt. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL- 7035.

7. Szafa metalowa na broń   alarmową

Szafa metalowa do przechowywania broni spełniająca normy 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, 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. Szafa przystosowana do przechowywania broni 

długiej oraz krótkiej w ilości 30szt. (Wykonawca uzgodni ostateczna proporcję broni krótkiej do długiej 

z Zamawiającym). Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL- 7035. 

8. Szafa na broń długą – 45 jednostek

wymiary: wys. 2100x gł.400mm

Szafa metalowa spełniająca normę PN-EN 14450:2006, zgodnie z Certyfikatem IMP, do przechowywania 

broni długiej typu PM wraz ze skrytką  na przechowywanie amunicji. Korpus dwuściankowy o grubości 30 

mm.  Drzwi trzystronnie ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym (standardowo z dwoma kluczami). Kąt 

otwarcia drzwi – 120o.  Szafa wyposażona w półki w odstępach min. 50cm z uchwytami na broń. Szafa 

przeznaczona do przechowania  45 szt  broni.  Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na blasze 

osłonowej drzwi. Otwory do montażu - 4 w ścianie tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-szary).

9. Szafa na broń długą – 20 jednostek

wymiary: wys. 1800x gł.400mm

Szafa metalowa spełniająca normę PN-EN 14450:2006, zgodnie z Certyfikatem IMP, do przechowywania 

broni długiej wraz ze skrytką  na przechowywanie amunicji. Korpus dwuściankowy o grubości  30 mm. 

Drzwi  trzystronnie  ryglowane,  zamykane  zamkiem  kluczowym  (standardowo  z  dwoma  kluczami).  Kąt 

otwarcia  drzwi  –  120o.  Szafa  przeznaczona  do  przechowania   20  szt  broni   z  uchwytami  na  broń. 

Zamawiający  dopuszcza  umieszczenie  broni  w  dwóch  poziomach.  Standardowo  uchwyty  na  wyciory 

umieszczone na blasze osłonowej drzwi. Otwory do montażu - 4 w ścianie tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-

szary).

10. Szafa na broń długą – 10 jednostek

wymiary: wys. 1500x gł.400mm

Szafa metalowa spełniająca normę PN-EN 14450:2006, zgodnie z Certyfikatem IMP, do przechowywania 

broni długiej wraz ze skrytką  na przechowywanie amunicji. Korpus dwuściankowy o grubości  30 mm. 

Drzwi  trzystronnie  ryglowane,  zamykane  zamkiem  kluczowym  (standardowo  z  dwoma  kluczami).  Kąt 



otwarcia  drzwi  –  120o.  Szafa  przeznaczona  do  przechowania   10  szt broni,  z  uchwytami  na  broń. 

Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na blasze osłonowej drzwi. Otwory do montażu - 4 w ścianie 

tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-szary).

DOKUMENTY I CERTYFIKATY 

Do oferty należy dołączyć:

dla poz. 1,2,4 – certyfikat spełniania warunków przechowywania dokumentacji zgodnie ze specyfikacją

dla poz. 5-10 – certyfikat spełniania warunków przechowywania broni 

Wszystkie  dokumenty  wymagane  w  Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  należy  oznaczyć 

w sposób jednoznacznie identyfikujący je z daną pozycją. 

W przypadku braku oznaczeń atest uznany będzie jako nie dostarczony. 


