
Załącznik nr 6.1 do siwz

                             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 

Jeżeli w niniejszej dokumentacji podano w opisie przedmiotu zamówienia nazwę  firmy lub określenie koloru

wg wzornika konkretnej firmy, należy to rozumieć  jako przykład, wobec czego nie ma przeciwwskazań do

dostawy  produktów  innych  firm,  pod  warunkiem  zachowania  parametrów,  w  tym  kolorów,  przyjętych

w niniejszej specyfikacji lub opisie technicznym przywołanej firmy.

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

że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Opis techniczny mebli:

Stoły  muszą  być  zgodne z  normami  PN-EN 527-1,  527-2,  527-3.  Wykonane  z  płyty wiórowej

min. 22 mm odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Stelaż wykonany z płycin  zakończonych

stopkami.   Krawędzie  mebli  oklejone  obrzeżem PVC o  gr.  min  2mm w kolorze  identycznym z płytą.

Dostarczone w całości na miejsce dostawy

Meble w kolorze jasnym.

 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 ( wytrzymałośc na ścieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a) 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).  Oparcie musi być ergonomicznie wyprofilowane.  Tapicerka ma

mieć skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 150 tyś

cykli w skali Martindala),

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  stacjonarne  winny

się sztaplować- wymóg funkcjonalny. (szczegółowe opisy podane w specyfikacji)



1. Stół konferencyjny 

wymiary: dł.1800x gł.900mm

Blat  stołu  wykonany  z  płyty  wiórowej  uszlachetnionej  laminatem  wielowarstwowym  typu  HPL/CPL

odpornym na zarysowania oraz wilgoć o gr. min 22mm. Boki blatu proste. Podstawę stołu stanowią płyciny

ustawione  w  V,  łączone  za  pomocą  metalowych  złączy  mimośrodowych.  Blat  z  płycinami  połączony

złączami trapezowymi. Stół wyposażony we wzmocnienia zabezpieczające przed wyginaniem. 

2. Krzesło obrotowe dla dyżurnych  typu SONATA lub równoważne 

Fotel posiadający certyfikat 24/7 lub równoważny 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 gr. 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 kołkami jezdnymi średnicy

min. 65mm dopasowanymi typem do rodzaju podłoża w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokości

na podnośniku pneumatycznym (obrót 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.

3. 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.  



4. Szafa metalowa na broń długą

Wymiary: wys. 1500, szer. 300, gł. 350 mm

Szafa metalowa do przechowywania 5 sztuk broni długiej, wyposażona w półkę oraz uchwyt na wyciory.

Szafa zabezpieczona zamkiem kluczowym klasy A (standardowo z dwoma kluczami),  malowana w kolorze

RAL 7035. Otwory do montażu - 4 w ścianie tylnej.

Szafa metalowa -  klasy S1 wg PN-EN 14450:2006 zgodna z Certyfikatem IMP.  


