
Załącznik nr 4.1 do siwz

Opis techniczny mebli:

Meble biurowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr.  min.  18mm  odpornej na zarysowania,

uszkodzenia mechaniczne wilgoć i wysoką temperaturę  (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). Meble dedykowane do kuchni zabezpieczone przed

uszkodzeniami występującymi w pomieszczeniach kuchennych. 

Blaty biurek  wykonane z płyty wiórowej min. 25 mm. Biurka wyposażone w wysuwkę na klawiaturę

na  prowadnicach  z  blokadą  całkowitego  wysuwu.   oraz  w  dwa  przepusty  kablowe  o  średnicy  60mm

zabezpieczone okleiną. Stelaż biurek  stanowią płyciny wyposażone w regulatory wysokości na poziomie 5mm.

W podstawie biurka kontenerek z szufladami pełnymi na 4 szuflady z czego pierwsza stanowi piórnik. Piórnik

wyposażony we wkład na materiały biurowe. Szuflady w kontenerku wyposażone w zamek kluczowy z min 4

kluczami. 

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

wykonana  z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm. Posadowiony na 4 kółkach jezdnych z czego

dwa wyposażone są  w hamulce.  Kontener wyposażony w szuflady pełne,  z czego pierwsza stanowi piórnik.

Piórnik wyposażony we wkład na materiały biurowe. Szuflady na prowadnicach umożliwiających płynne ich

przesuwanie w pozycji wsuń/wysuń. Kontener wyposażony w zamek z kluczami  w ilości min 2 sztuki.  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 boki. Wieniec

dolny i górny z płyty min 25mm. Zabudowy wyposażone w dodatkowy jednolity cokół.  Meble wyposażone

w uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie   min. 128 mm. Wyposażone w zamki z kluczykami w ilości min

4sztuki. Meble posadowione na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie

min.  10  mm,  stopki  o  średnicy  minimum  4  cm.  Jedna  półka  montowana  na  stałe  w  celu  usztywnienia

szafy/regału. 

Krzesła  stacjonarne  muszą  być  zgodne  z  norma  PN-EN  13761  potwierdzoną  przez  niezależną

jednostkę certyfikującą. Krzesła  o konstrukcji  stalowej  -chromowanej-  z zespawanych  rurek z niewidoczną

spoiną,   z  wyprofilowanym  oparciem.  Nogi  wyposażone  w  stopki  tworzywowe  przytwierdzone  chroniące

podłogę przed zarysowaniami. Tkanina na siedzisku i oparciu musi spełniać normę PN:EN ISO 12947-2.  Krzesła

wyściełane winny się sztaplować- wymóg funkcjonalny 

Krzesła obrotowe  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).  Tkanina na siedzisku i oparciu musi spełniać normę PN:EN ISO 12947-2.

Szafy metalowe wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowane proszkowo w kolorze jasny popiel –

RAL – 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-

1:2007.   Wyposażone  w  zamki  kluczowe  z  min.  3  kluczami.  Standardowo  wyposażone  w  uchwyty  do

plombowania. 



Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi.  Różnica w gabarytach brył mebli i krzeseł nie

powinna powodować komplikacji funkcjonalnych.

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1 Biurko 

wymiary: 1600x700x 750mm

2 Biurko 

wymiary: 1200x600x 750mm

3  Biurko narożne 

wymiary :dł.1600x gł.700x750mm

Prawy bok na długość 1200mm z przewężeniem blatu do 530mm z przepustem kablowym. 

4  Regał biurowy

wymiary: wys.1800 x szer.800 x gł.420mm

Regał biurowy wyposażony w półki;  w dolnej części 1/3 zamykane drzwiczkami z kluczykiem (min 4 szt).  

5 Szafa aktowa

 wymiary: wys.2000 x szer.800x gł.420mm

Szafa aktowa z półkami dwudrzwiowa. 

 6 Szafa ubraniowa 2-drzwiowa

 wymiary: wys.1800x szer.800x gł.600 mm

Szafa  ubraniowa dwudrzwiowa, wyposażona w drążek ubraniowy wykonany z  rury  chromowanej.   W górnej

części półka po całej szerokości szafy. 

7 Szafka gospodarcza 

wymiary: wys. 799 x szer.600 x gł.420mm

Szafka gospodarcza – w  szafce znajduje się półka. 

Przykładowa wizualizacja

8  Stół konferencyjny 

wymiary: dł.2000x gł.900x wys. 750mm

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. 



9 Stolik okolicznościowy

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

Stolik kwadratowy, stabilny, wsparty na płycinach ustawionych prostopadle do siebie. 

10  Regał biurowy niski 

 wymiary:1100x420x350mm

 Regał biurowy z półkami zamykany pojedynczymi drzwiami. 

11 Kontenerek 

wymiary: wys. 610 x szer 450 x 500mm

Kontener jezdny z szufladami.

12 Stół kuchenny   

Wymiary: wys.750xszer.600xgł.600mm  

Stół kuchenny kwadratowy o  nogach metalowych ,  satynowych - Ø 40mm.

1 3 Zabudowa gabinetowa

wymiary: wys.2000xszer.2800xgł.600mm

Zabudowa  składa  się  z  trzech  segmentów  połączonych  wspólnym  wieńcem  dolnym.  Pierwszy  segment

dwudrzwiowy (szer.  1100mm) stanowić  będzie  obudowę sejfu.  Front  z  płyty.  Drugi  segment  dwudrzwiowy

(szer.600mm) posiada półki w odstępach min. 350mm. Druga półka od góry to półka konstrukcyjna. Dolna część

drzwi z płyty, górna  w ramce ze szkła mrożonego. Trzeci segment dwudrzwiowy (szer. 1100mm) z drążkiem

ubraniowym na całej szerokości. Front z płyty. 

(Przed ostatecznym wykonaniem należy zdjąć wymiar z natury)

14 Wieszak naścienny  

wymiary: wys.900xszer.700xgł.30mm

Wieszak  ścienny  z  lustrem  klejonym  po  prawej  o  szerokości  30mm.  W górnej  części  półka,  pod  półką  5

podwójnych wieszaków  na odzież.

15 Aneks kuchenny

szafka stojąca z szufladami -szer.500mm  -  1  sztuka

szafka stojąca z półkami -szer. 500mm  -  2 sztuki



szafka zlewozmywakowa- 800mm   - 1  sztuka

szafka wisząca  szer.500mm – 3 sztuki

zlewozmywak 80cm – 1 sztuka

bateria kuchenna – 1 sztuka

Szafki  stojące o  głębokości  530mm i  wysokości  820mm montowane na  stopkach  plastikowych  wysokości

100mm   z  regulacją  wysokości,  wyposażone  w  demontowany  cokół.  Z  góry  wykończone  blatem

postformingowym o głębokości 600mm i grubości min. 28mm. Blat  wykończony  olistwowaniem przy ścianach

za  pomocą  listwy  plastikowo-silikonowej.  Fronty  montowane  na  zawiasach  metalowych,  puszkowych,

samodomykowych.  Szuflady  pełne  mocowane   na  prowadnicach  o  wytrzymałości  min.  50  000  cykli   Na

bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z płyty laminowanej 18mm.

Szafki wiszące o głębokości 400mm montowane na listwie umożliwiającej przesuwanie szafek. 

16 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 kółkami jezdnymi średnicy min. 65mm dopasowanymi typem do rodzaju

podłoża w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokości na podnośniku pneumatycznym (obrót 360 stopni) kolor

tapicerki czarny. 

17 Krzesło obrotowe Quatro lub równoważne

Krzesło  obrotowe  wyposażone  w  mechanizm  synchroniczny  umożliwiający  odchylanie  siedziska  wraz

z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady jednej z pięciu pozycji.  Zabezpieczenie przed uderzeniem

oparcia  w plecy  po  zwolnieniu  blokady.  Możliwość  regulacji  siły  oporu oparcia.  Obsługa mechanizmu przy

pomocy jednej dźwigni. Podstawa pięcioramienna o średnicy min 640 mm, wykonana z poliamidu.  Siedzisko

kwadratowe,  wyprofilowane, tapicerowane bez użycia klej ( większa trwałość), posiada wyraźne krawędzie i

powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Wysokość oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym

w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego. Podłokietniki

regulowane góra-dół   w zakresie 70 mm, nakładka miękka wykonana z tworzywa TPE  o wysokiej trwałości.

Tapicerka o odporności na ścieranie co najmniej 160' 000 cykli zgodnie z normą  PN-EN ISO 12947-2:2000

potwierdzone dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą. Atest wystawiony przez niezależne

laboratorium z akredytacją PCA wg normy PN-EN 1335-1;2;3.

 

18 Krzesło wyściełane typu ISO

wymiary min: 

wys. całkowita: 800mm

wys.  siedziska: 460mm



szer. siedziska: 470mm

gł. siedziska: 410 mm

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej

odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia  oraz tkaniną.  Krzesło musi mieć formę prostokątną,

szerokość siedziska i oparcia jednakowa w całym zakresie. Tył krzesła z tworzywa sztucznego odpornego na

otarcia. 

19.  Krzesło zespolone 3-siedziskowe 

Stelaż wykonany z kształtownika o profilu zamkniętym (wymiary przekroju 60x30x3mm), składający się  z dwóch

nóg połączonych ze sobą belką nośną do której zamocowane są siedziska, malowany proszkowo. Konstrukcja

stabilna,  z  estetycznie  wykonanymi  spawami  i  plastikowymi  zakończeniami  profilu  metalowego.  Siedzisko  i

oparcie  wykonane ze  sklejki drewna liściastego o grubości 9 mm, w kolorze naturalnego drewna, malowanej

lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym. 

20. Krzesła kuchenne typu TULIPAN 

wymiary:

wys. całkowita- 850mm,

wys. siedziska -470mm,

dł. siedziska -450mm,

szer. siedziska - 450mm

Krzesło  na metalowej  chromowanej  ramie  z  rurek o przekroju okrągłym.  Pręty oparcia   przytwierdzone  do

blachy, która jednocześnie zasłania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona okręgiem wykonanym z

profilu o przekroju okrągłym.  Siedzisko  oraz oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską łatwo zmywalną.

21 Krzesło z pulpitem  

wymiary:

wys całkowita:800mm

szer całkowita:545mm

gł całkowita: 425mm

 Siedzisko i  oparcie  wykonane ze  sklejki  drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej

odkształceniom i  dającej  długotrwały  komfort  siedzenia  oraz  tkaniną.  Krzesło  musi  mieć formę  prostokątną,

szerokość siedziska i  oparcia  jednakowa w całym zakresie.  Tył krzesła z tworzywa sztucznego odpornego na

otarcia.   Krzesło  wyposażone  w pulpit  o  wymiarach:  szer.350mm,  gł.250mm.   Krzesło  musi  posiadać  atest

wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany

przez niezależny ośrodek badawczy. 

22 Kanapa rozkładana

wymiary: szer.2000xgł.920xwys.870mm

Prosta tradycyjna  kanapa rozkładana ozdobiona przeszyciami. Łatwo się rozkłada, posiada pojemnik na pościel.

Siedzisko i oparcie wykonane na podstawie formatki bonellowej. Wymiary po rozłożeniu: 187x110cm. Tapicerka

wykonana winna być z materiału  o składzie min. 80% naturalnej bawełny. 



23 Taboret laboratoryjny – siodło

wymiary: 

wys minimalna 480mm

wys. maksymalna 620 mm

średnica podstawy 400 mm

 

Komfortowy  i  elegancki  taboret.  Ergonomiczny  kształt,  osadzony  na  mobilnej  pięcioramiennej  podstawie,

wyposażonej w kauczukowe kółka pozwoli zachować prawidłową postawę i znacznie zwiększy komfort pracy.

Taboret posiada system regulacji wysokości oraz dodatkowe koło dla oparcia stóp. 

 

24. Taboret laboratoryjny z oparciem

Wymiary:  

- średnica siedziska, 320mm

- wys siedziska min. 500mm

- wys max. 640mm

Wygodny taboret z oparciem stabilny na pięcioramiennej podstawie, z gumowanymi kółkami,   z możliwością

demontażu oparcia, w kolorze białym. Wyposażony w  hydrauliczną regulację wysokości siedziska. 



25  Szafa metalowa z 1 skarbczykiem   

wymiary: wys.1600xszer.700 x gł.400mm

Szafa metalowa z 1 skarbczykiem do przechowywania broni. Skarbczyk z osobnym zamknięciem, min 2 klucze

wyposażony  w  stojak na broń  krótką.  Drzwi szafy wyposażone  w mechanizm dźwigniowy, blokujący je  co

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

26  Szafa metalowa BHP 

wymiary: wys.1700x szer.800 x gł.450 mm

Szafa posadowiona na cokole, z komorami o szerokości 400 mm każda.  W komorze  półka oraz poprzeczny

drążek z hakami na wieszaki. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne. Szafa wyposażona w szyld na

umieszczenie numerku lub nazwiska. 

27  Regał magazynowy 

Wymiary: wys.1800x szer. 700x gł. 400mm 

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej o gr.min 1,5 mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Możliwość

regulacji wysokości półek. Konstrukcja wzmocniona stężeniami. 5 półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8

mm. Nośność 100 kg na półkę.

UWAGA:

Dostarczane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiadać świadectwa dopuszczenia do

stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia, oznakowane przez wykonawce w

taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie dostarczyć:

1.  kartę  charakterystyki   dla  poz.16-24  wydaną  przez  producenta  lub  inne  materiały  informacyjne

potwierdzające  zgodność  oferowanych  krzeseł  z  wymaganiami  szczegółowymi  określonymi  przez

Zamawiającego

Wszystkie  dokumenty wymagane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  należy oznaczyć w sposób

jednoznacznie identyfikujący je z daną pozycją. 


