
Załącznik nr 6.4 do siwz

                             

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV 

Dopuszczalna  różnica  w gabarytach  brył  mebli  oraz  wymiarach  krzeseł  to  +/-  50  mm pod warunkiem,

że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Opis techniczny mebli:

Meble biurowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr.  min. 18mm (szczegółowe opisy

podane w specyfikacji). Krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym

z płytą. Dostarczone w całości na miejsce dostawy ( nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowę).

Blaty biurek i  stołów, lady muszą  być  zgodne z  normami PN-EN 527-1,  527-2,  527-3.  Blaty

wykonane z płyty wiórowej min. 22 mm odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Biurka stoły

i lada ustawione na płycinach zakończonych plastikowymi stopkami.

Kontenery  muszą być zgodne z normą PN-EN 14073-2. Płyta wieńca górnego i dolnego wykonana

z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 20 mm. Kontener wyposażony w szuflady pełne, z czego

pierwsza stanowi piórnik. Szuflady na prowadnicach umożliwiających płynne ich przesuwanie w pozycji

wsuń/wysuń.  Kontener  wyposażony  w  zamek  centralny-  wymóg  funkcjonalny.  Uchwyty  metalowe

satynowe o rozstawie min. 90mm.

Szafy, szafki, regały, zabudowy biurowe muszą być zgodne z normą PN-EN 14073-2, wyposażone

w półki o gr. min. 22mm z dopuszczalnym obciążeniem min. 40kg . Przestrzeń między półkami regulowana,

nie  mniejsza  niż  350mm  (wymóg  funkcjonalny).  Plecy  wykonane  z  płyty  min.  10mm  wpuszczonej

w wieńce oraz boki.  Szafy wyposażone w dodatkowy cokół.  Meble wyposażone w uchwyty metalowe,

satynowe o rozstawie   min. 128 mm.

Meble w kolorze  wiąz piemonte (dopasowane do mebli już użytkowanych) nie dotyczy poz. 7 

Krzesła stacjonarne  muszą być zgodne z norma 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.

Tkanina na krzesłach  musi spełniać normę PN:EN ISO 12947-2,  krzesła  winny się sztaplować- wymóg

funkcjonalny (dot.  poz. 11). 

1. Szafa biurowa 

 wymiary: wys.1855 – 1900mm x szer.1300 mm x gł.420mm



Konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.  Fronty mocowane do korpusu za pomocą

min. 3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości

szafy (min.100°). Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką,

utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Wieńce górny i dolny wykonane z 25mm płyty. Wieniec dolny

wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposażona

w półki montowane w odstępach co 350mm. Druga półka od dołu to półka konstrukcyjna mocowana na stałe

w celu zwiększenia sztywności korpusu.

2. Regał biurowy

 wymiary: wys.1855 – 1900mm x szer.400 mm x gł.420mm

Boki  regału  powinny  licować  się  z  wieńcem,  wymagane  jest,  by  przy  zestawieniu  z  innymi  szafami

nie  tworzyła  się  szczelina.  Wieniec  dolny  i  górny  wykonane  z  płyt  o  gr.  25  mm  z  każdej  strony

zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty). Plecy wpuszczane w boki i wieńce, płaszczyzna pleców

zlicowana   z  bokami,  jedna  półka  powinna  być  półką  konstrukcyjną  mocowaną  za  pomocą  złączy

mimośrodowych   w  celu  zwiększenia  sztywności  korpusu.  Regał   posadowiony  na  4  stopkach

zapewniających  możliwość  poziomowania  od  wewnątrz  w  zakresie  min.  10  mm,  stopki  o  średnicy

minimum  4  cm.  W  dolnej  części  drzwi  (  na  wys.ok.  1/3)  wyposażone  w  zawiasy  puszkowe

samodomykające  z nazwą producenta (zawiasu) umieszczoną na zawiasie oraz półka. W części otwartej

półki.

3. Lada biurowa

wymiary:dł. 2400 xszer.400xwys.1100mm(+/-50mm)

Blat  lady  wykonany  z  płyty  grubości  28mm,  wyposażona  w  dwie  półki  na  całej  szerokości  lady

w odstępach 250 mm między sobą. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru z natury.

Przykładowa wizualizacja



4. Stolik okolicznościowy

wymiary:wys.750 x szer.700 x gł.700mm 

Stolik  kwadratowy  wykonany  z  płyty  meblowej  o  grubości  22mm  wsparty  na  płycinach  ustawionych

prostopadle do siebie, połączonych z blatem za pomocą złączy mimośrodowych.

Przykładowa wizualizacja 

5. Kontenerek 

Kontener jezdny z szufladami o wysokości 750 mm, szerokości  450 mm oraz o głębokości  580  mm.

Wyposażony  w 4 szuflady zamknięte w jednym korpusie.

Przykładowa wizualizacja

6. Regał pod drukarkę 

 wymiary: wys.  750 mm x szer. 700 mm x gł. 400 mm

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Płyta tylna 10mm wpuszczona

w boki  i wieńce. Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o gr. 25 mm.  Wieniec dolny wyposażony w stopki

zapewniające poziomowanie w zakresie 10mm.  W regale znajduje się półka stała.

7. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa 

wymiary: wys.1855 – 1900mm x szer.600 mm x gł.600 mm



Konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.  Fronty mocowane do korpusu za pomocą

min. 3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości

szafy (min.100°). Skrzydło  drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką,

utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Wieńce górny i dolny wykonane z 25mm płyty. Wieniec dolny

wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. W górnej części

półka w odległości  300mm. W środkowej  części  na całej  szerokości  szafy drążek ubraniowy wykonany

z rury chromowanej. 

8. Biurko

wymiary :dł.1750x szer.700xwys.750mm

 Podstawę  biurka  stanowią  płyciny  o  grubości  min.18mm,  wyposażone  w  regulatory  umożliwiające

poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze sobą płytą meblową o wysokości 400mm. Biurko

wyposażone w wysuwkę na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, na prowadnicach

rolkowych z blokadą całkowitego wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknięte w jednym korpusie

z wnęką nad szufladami. Szuflady pełne, centralnie zamykane, wysokość szuflady min.130mm. Szuflady

mocowane  na  prowadnicach  kulkowych  o  wytrzymałości  min.  50  000  cykli.  Na  bocznym  profilu

prowadnicy wymagana jest nazwa producenta prowadnic.

przykładowa wizualizacja 

9. Biurko narożne 

wymiary :dł.1700x gł.700xwys.750mm

Prawy  bok  na  długość  1750mm z  przewężeniem  blatu  do  530mm  z  przepustem  kablowym

o  średnicy  60mm.  Podstawę  biurka  stanowią  płyciny,  wyposażone  w  regulatory  umożliwiające

poziomowanie w zakresie  10mm.  Płyciny połączone ze sobą płytą  meblową o wysokości  400mm. Blat

wyposażony od  spodu we wklejone gniazda  montażowe,  umożliwiające wielokrotne łączenie  blatów ze

stelażem.  Wysuwka  na  klawiaturę  wykonana  z  płyty  wiórowej  o  grubości  18mm  ,  na  prowadnicach

rolkowych   z blokadą całkowitego wysuwu

Przykładowa wizualizacja (odwrotna)



10. Krzesło wyściełane – gabinetowe

wymiary: wys. całkowita 1100mm

wys. oparcia. 730mm

szer. siedziska 500mm

Krzesło konferencyjne, stacjonarne tapicerowane frontem oraz tyłem z materiału o takiej samej strukturze.

Nakładki  podłokietnika wykonane z materiału o tej  same strukturze.  Stelaż metalowy, w kolorze chrom

błyszczący.   Siedzisko  i  oparcie  pokryte  pianką  poliuretanową  zapobiegającej  odkształceniom i  dającą

długotrwały komfort siedzenia.  



11. Krzesło wyściełane typu ISO 

Krzesło ma posiadać konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy w zakresie 18-22mm z nie widoczną

spoiną.  Profil  ma  jednakowy kształt  i  przekrój  na  całej  swojej  długości  (brak przewężeń  w miejscach

gięcia).  Siedzisko  i  oparcie  wykonane  ze  sklejki  drewna  liściastego,  pokrytego  pianką  poliuretanową,

zapobiegającej  odkształceniom i  dającej  długotrwały komfort  siedzenia  oraz tkaniną.  Nogi  wyposażone

w  stopki  tworzywowe  przytwierdzone  chroniące  podłogę  przed  zarysowaniami. Możliwość  składania

w stosie.

Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min. 30 kolorów.  


