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    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

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 oraz wymiarach krzeseł to +/- 50mm pod warunkiem, że zmiana nie
spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1.Szafa BHP metalowa

 wymiary: wys.1800x szer.600 x gł.500 mm

Szafa  na  cokole  z  dwiema  komorami  o  szerokości  300  mm.  Wykonana  z  blachy o  gr.  min.  0,8  mm.
Malowana metodą proszkową. Każda komora posiada  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.  
 Kolor: RAL – 7035.

2.  Szafa metalowa  do przechowywania dokumentacji Ściśle tajnej                                                                  

 Wymiary: wys.1500xszer.600 x gł.450mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”. 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.  Szafa wg Rozporządzenia  Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.  musi  spełniać wymagania
odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

3. Szafa metalowa do przechowywania dokumentacji Tajnej 
   
Wymiary: wys.1500xszer.600 x gł.450mm

Szafa  metalowa  przeznaczona  do  przechowywania  dokumentów  o  klauzuli  „TAJNE”. 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 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.

4. Szafa metalowa  do przechowywania dokumentacji poufnej

Wymiary: wys.1500xszer.650 x gł.450 mm

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. 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.

5.Wieszak ubraniowy 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.

UWAGA:
Dostarczane  sprzęt  i  meble  muszą  być  fabrycznie  nowe,  pozbawione  wad,  posiadać  świadectwa
dopuszczenia do stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia. 
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była
bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 

 Do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
– poz. 2,3  certyfikat spełnienia warunków przechowywania dokumentacji zgodnie ze specyfikacją.
 
Wszystkie dokumenty wymagane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy oznaczyć w 
sposób jednoznacznie identyfikujący je z daną pozycją.


