
Załącznik nr 6.2 do siwz

                             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych.  Ilekroć  w  niniejszym  SOPZ   przedmiot  został
określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było
przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważnego,  które  zagwarantuje  nie  gorsze  normy,
parametry  i  standardy  techniczno-jakościowe  oraz  funkcjonalne.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie,
że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Dostarczane  meble muszą być fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia. 

Opis techniczny siedzisk

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. 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  z regulowaną siłą odchylenia dla osób   o wadze 50-120 kg (z wyjątkiem poz. 18) Tapicerka
wykonana winna być z materiału  (z wyjątkiem poz. 8, 17,21) o wytrzymałości co najmniej 150 000 cykli
Martidalea.

Krzesła stacjonarne muszą być zgodne z normą PN-EN 13761 potwierdzoną przez niezależną jednostkę
certyfikującą. Krzesła o konstrukcji stalowej z zespawanych  rurek o średnicy 18-20mm z wyprofilowanym
oparciem. Krzesło musi mieć formę prostokątną, szerokość siedziska i oparcia jednakowa w całym zakresie
(z wyłączeniem poz. 7).  Tkanina na krzesłach  wyściełanych musi spełniać normę PN:EN ISO 12947-2. 

Krzesła winny się sztaplować - wymóg funkcjonalny. 

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi. Dopuszczalna różnica w gabarytach brył mebli
oraz wymiarach krzeseł to +/- 50 mm pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1. Krzesło wyściełane  typu  ISO  
  wymiary:
wys. całkowita: 840mm
wys. siedziska: 470mm
szer. całkowita: 545mm                
 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej
odkształceniom  i  dającej  długotrwały  komfort  siedzenia  oraz  tkaniną.  Nogi  metalowe  chromowane
wyposażone w stopki tworzywowe przytwierdzone, chroniące podłogę przed zarysowaniami. 

Kolor tapicerki – niebieski, odcień do uzgodnienia. 

2.  Fotel  obrotowy 

Fotel typu Prestige lub równorzędny  ergonomiczny, managerski wyposażony w mechanizm Tilt. Podstawa
pięcioramienna, aluminiowa, malowana farbą proszkową w kolorze metalik;  Samohamowne kółka jezdne;
amortyzator  gazowy  zapewniający  płynną  regulację  wysokości  siedziska. Mechanizm  posiada  min.  dwa
zakresy pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu.  Siedzisko wykonane z
tworzywa  sztucznego,  wyściełane  integralną  pianką  poliuretanową,  wykonaną  w  technologii  pianek
wylewanych  w  formach.  Konstrukcja  oparcia  wykonana   z  tworzywa  sztucznego,  wyściełanego  pianką
poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Tył fotela  tapicerowany identyczną
strukturą jak front.  Podłokietniki fotela czarne, z nakładkami wykonanymi z miękkiego poliuretanu obłożone
identycznie jak fotel. Tapicerka – skóra ekologiczna czarna.



Przykładowe gabaryty zewnętrzne (+/- 20mm):
wysokość całkowita :                       1100-1200mm

wysokość siedziska : 450-550 mm

średnica podstawy: ok.700 mm
głębokość całkowita : 700 mm

przykładowa wizualizacja

3.  Krzesło obrotowe
Krzesło  obrotowe   typu  TAKTIK   NOWY  STYL  lub  równoważne  na  pięcioramiennej  podstawie   z
mechanizmem Ergon 2L umożliwiającym regulację  wysokości  siedziska ,  kąta wychylenia  oparcia   oraz
blokadę wysokości oparcia. Regulowane podłokietniki  w górę i dół  zapewniają wygodne ułożenie rąk, a
solidna i szeroka nakładka podłokietnika pozwalająca na wygodne ułożenie przedramienia. Samohamowne
kółka do powierzchni twardych. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej o gr. min 9mm, natomiast
oparcia z tworzywa sztucznego obłożonego gąbką o gęstości min. 21kg/m³ i grubości 60mm. 
Szerokość siedziska ...

4. Sofa
wymiary:szer.195xgł.95xwys.85cm
Rozkładana  sofa  z  pojemnikiem  na  pościel.  Siedzisko  z  pianki  wysoko-elastycznej  wzmocnione   na
sprężynie bonellowej, kanapa tapicerowana tkaniną  z materiału  o składzie min. 90% naturalnej bawełny.
Powierzchnia spania po rozłożeniu ok. 195x142cm 

5. Fotel wyściełany
wymiary min:
szerokość:70cm
Głębokość:63cm
Wysokość: 770 cm

Szerokość siedziska 480 mm

Głębokość siedziska 500mm

Konstrukcja  fotela  wykonana  w  całości  z  drewna  sosnowego  klasy  min.  II,  wewnątrz  stelaża  w  celu
wzmocnienia konstrukcji  zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min.  II,
stelaż obity jednostronnie płytą pilśniową. Materac siedziska wykonany  z pianki tapicerskiej  o gęstości
30kg/m3. Wysokość nóżek max. 12cm.  Fotel obszyty skórą ekologiczną. Kolor tapicerki gorzka czekolada,
podstawa oraz nóżki wybarwione na kolor dąb monument. 

 Do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. 



6. Krzesło dla dyżurnych

Fotel Sonata Nowy Styl lub równoważny posiadający certyfikat 24/7 do pracy całodobowej, przenoszący
obciążenie 150 kg. 

Fotel ergonomiczny, 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 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 czarny tapicerki fotela. 

7.Krzesło gabinetowe
Krzesło  stacjonarne  o  klasycznym  kształcie  z  podłokietnikami.   Tapicerowane  w  całości,   wykończone
drewnem lakierowanym.   Wykonawca przed produkcją dobierze u Zamawiającego kolorystykę tapicerki oraz
wybarwienia drewna względem pozostałego wyposażenia gabinetu.
Wymiary minimalne: 
– szer.: 590mm
– wys.: 895mm
– wys. siedziska :485mm



8. Krzesła kuchenne

wymiary:

wys. całkowita- 890mm,

wys. siedziska -470mm,

dł. siedziska -450mm,

szer. siedziska - 450mm

Krzesło na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okrągłym. Pręty oparcia przytwierdzone do
blachy  wzmocnienia  która  jednocześnie  zasłania  spoiny  spawalnicze.  Dodatkowo  rama  wzmocniona
okręgiem  wykonanym  z  profilu  o  przekroju  okrągłym.   Siedzisko   oraz  oparcie  tapicerowane  tkaniną
tapicerską łatwo zmywalną, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej  niż 100 000 cykli Martindale .
Kolor  siedziska  jasny  (do  uzgodnienia  z  Zamawiającym).  Nogi  wyposażone  w  stopki  tworzywowe
przytwierdzone chroniące podłogę przed zarysowaniami. 


