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Postępowanie nr BZP.2420.14.2016.EH 
Załącznik nr 7d do SIWZ - zmieniony 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę krzeseł biurowych do pomieszczeń 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12. 

 
Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną 

 
Pomieszczenia, do których należy dostarczyć meble znajduje się na poziomie 0,00 
(parter), poziomie +3,90 (1 piętro), poziomie +7,80 (2 piętro), poziomie +11,70 (3 
piętro) i poziomie +15,60 (4 piętro) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-
Curie 12 we Wrocławiu. 
 
K1- krzesło komputerowe: 
 

• Szerokość: 62 cm; 
• Głębokość: 60 cm; 
• Regulacja całkowitej wysokości w zakresie 129-140 cm; 
• Szerokość siedziska: 53 cm; 
• Głębokość siedziska: 47 cm; 
• Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 46-57 cm; 
• Tolerancja wymiarów: +/- 5%; 
• Kółka z przeznaczeniem do wykładziny dywanowej; 
• Oparcie oraz siedzisko tapicerowane ciągłe; 
• Wyposażone w mechanizm synchroniczny; 
• Regulacja: wysokości siedziska, kąta nachylenia oparcia; 
• Podłokietniki z tworzywa sztucznego nieregulowane; 
• Tapicerka - o wysokiej odporności na ścieranie (50 000 cykli Martindale’a). 

Kolorystyka tapicerki: grafitowa C-38, czarno-szara C-26 z wzornika firmy NOWY STYL 
lub inne równoważne wizualnie. Ilość krzeseł w poszczególnych kolorystykach 
tapicerek Zamawiający poda w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 
Przykładowe krzesło pokazano na Załączniku nr 1. 
 
K2- krzesło do pokoju socjalnego: 

• Oparcie oraz siedzisko ze sklejki w kolorze jasnym (np. buk lub brzoza); 
• Oparcie i siedzisko gięte; 
• Stelaż stalowy lakierowany w kolorze szarym. 

Krzesła socjalne używane w budynku pokazano na Załączniku nr 1. 
 
K3- krzesło zwykłe: 

• Oparcie oraz siedzisko tapicerowane; 
• Oparcie wyprofilowane dopasowanie do kształtu pleców; 
• Stelaż stalowy lakierowany w kolorze czarnym lub szarym; 
• Płaszczyzna tylna oparcia i spodnia siedziska z tworzywa sztucznego;  
• Tapicerka - o wysokiej odporności na ścieranie (50 000 cykli Martindale’a). 

Kolorystyka tapicerki: brązowo-beżowo-czarna C-24, czarno-niebieska C-27, grafitowa C-
38, czarno-szara C-26 z wzornika firmy NOWY STYL lub inne równoważne wizualnie. 
Ilość krzeseł w poszczególnych kolorystykach tapicerek Zamawiający poda w 
ciągu 3 dni od podpisania umowy. 
Krzesło zwykłe używane w budynku pokazano na Załączniku nr 1. 
 
K4- krzesło do pokoju socjalnego: 

• Wysokość 90 cm 
• Siedzisko: szerokość 45 cm głębokość 44 cm 
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• Wysokość do siedziska 44 cm 
• Tolerancja wymiarów: +/- 5%; 
• Wykonane z litego drewna bukowego wybarwionego na kolor ciemny dąb; 
• Nogi o przekroju czworokątnym zwężane ku dołowi; 
• Oparcie gięte + 3 gięte szczeble; 
• Siedzisko tapicerowane w kolorze jasnym brązowym; 
• Oparcie i siedzisko gięte razem z jednego kawałka sklejki; 
• Dodatkowe wzmocnienia pomiędzy przednimi a tylnymi nogami. 

Przykładowe krzesło pokazano na Załączniku nr 1. 
 
Zestawienia ilościowe zamawianych elementów: 
 

L.p. Typ elementu 
Oznaczenie 
elementu 

Ilość sztuk 

1 
Krzesło 

komputerowe 
K1 47 

2 
Krzesło 
socjalne 

K2 18 

3 
Krzesło 
zwykłe 

K3 199 

4 
Krzesło 
socjalne 

K4 8 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Przykładowe krzesła K1, K2, K3 i K4. 
 
 


