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……………………………………………………………… 

              Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr BZP.2410.16.2017.KP 

 

                                                                                                     Załącznik nr 4 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

Wyposażenie pomieszczenia Sekretariatu Kwestora w Gmachu Głównym w meble biurowe oraz dostawa foteli dla Działu 

Usług Informatycznych 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczenia Sekretariatu Kwestora w 

Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego w meble biurowe oraz dostawy  foteli biurowych do Działu Usług Informatycznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Adres dostawy:  

 Poz. 1-26 – (meble biurowe) Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, II piętro, pokój 210; 

 Poz. 27 (fotele biurowe) - Uniwersytet Wrocławski, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro, pok. 105 

1. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z użytkownikiem (na podstawie wzornika). 

2. Dopuszczalne jest użycie materiałów różnych producentów, jednak ich parametry i kolorystyka muszą być równoważne z podanymi w opisie 

technicznym 

3. Otwory przelotowe w biurkach zostaną wykonane po ustawieniu mebli i wskazaniu przez zamawiającego gdzie mają być wykonane. 

4. Model zamontowanych uchwytów do drzwi, szuflad do uzgodnienia z użytkownikiem. 

5. Zgodnie z art.30 ust. 9 pkt 1 Ustawy Prawa zamówień publicznych, zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

 
Poz. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(minimalne wymagania Zamawiającego) 

 

 
WYMIARY 

 
ILOŚĆ 

1. 2. 3. 4. 
1. SzKU – Szafa kuchenna z drzwiami skrzydłowymi 

 
- boki i drzwi szaf wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 
w kolorze akacja, o grubości min. 18mm.  

- wieniec górny i dolny wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

80x45x219 [cm] 
 
(szer. x gł. x wys.) 
 

UWAGA: Szafa ma 
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melaminowanej w kolorze akacja, o grubości min. 25 mm. 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2 mm (z tolerancją wymiaru 20%).  

- szafa pozbawiona pleców (przylega do ściany we fragmencie pokrytej kafelkami) 
- korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w 
przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju.  
- drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min. 110°.  
- na wysokości blatu linia „podziału” drzwi, łącznie 4 skrzydła drzwi – 2 umożliwiają dostęp do górnej części szafy, 2 
do dolnej części szafy.  

- Należy zastosować soft close tzw. cichy domyk drzwi.  
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie min. 120mm (4 szt.) 

- stopki szafy o wysokości maks. 2,5 cm z możliwością regulacji wysokości z wnętrza szafy.  
 
- umieścić we wnętrzu zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej (patrz poniżej) - zlew uszczelnić 

przeciwwodnie 
- fartuch wokół zlewu pokryty blachą nierdzewną na wys. 0,5 m z uszczelnieniem przeciwwodnym 
- trójdrogowy zawór czerpalny 
- syfon zlewozmywakowy 
- węże doprowadzające wodę 
- uszczelki 

- bateria umywalkowa (patrz poniżej) 

- ramka umożliwiająca mocowanie zlewu 
 
- 1 półka płytowa wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 
w kolorze korpusu o grubości min. 18mm. Półka ma tworzyć przestrzeń u góry szafy (40 cm wysokości – do 
ustalenia przy pomiarach na miejscu) 
- blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej pokrytej wysokowytrzymałym laminatem w kolorze korpusu, o 

grubości min. 35 mm, dodatkowo wzmiocniony lub pokryty folią z zabudowanym zlewem 
- wycięcie w lewym boku na doprowadzenie kabla energetycznego do zasilania „termy” (do ustalenia na miejscu w 
zależności od umiejscowienia gniazda energii elektrycznej)   
- poniżej półki górnej a nad blatem ze zlewem zamontować suszarkę na naczynia, metalową, zabezpieczoną przed 
korozją. Suszarkę zamontować w górnej części przestrzeni szafy, jednak tak by zmieścił się na niej stojący talerz o 
średnicy min. 30 cm (dokładne miejsce montazu suszarki do ustalenia przy pomiarach na miejscu). Suszarka ma 

posiadać tackę ociekową z tworzywa bezbarwnego, którą da się wymontować (wymiana, bieżące mycie). Dostarczyć 

2 szt. jednakowych tacek ociekowych. 
 
 ZLEWOZMYWAK: 

 
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali szlachetnej z ociekaczem; 
Wymiary: szerokość ok. 400 mm, długość ok. 580 mm 

Kształt komory: prostokątny, wielkość ok. 340 x 400 x 150 mm 

być umieszczona w 
narożniku 
pomieszczenia przy 

przyłączach wodnym, 
energetycznym oraz 
kanalizacyjnym. 
Wymaga się 
dokonania pomiarów 
na miejscu. Podawane 

wymiary są jedynie 

orientacyjne.  
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Wyposażenie: komplet odpływowy z zaworem 3½" i syfonem; bateria zlewozmywak., zaślepka otworu pod baterię; 
automatyczny korek. 
Sposób montażu: zlewozmywak wpuszczany w blat 

 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 

 
 
 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA: 

 
Bateria stojąca chrom z zaworem zwrotnym, 1 dźwignia 

Załączone wyposażenie: wężyki podłączeniowe 450 mm, podkładka usztywniająca 
Materiał: mosiądz, głowica ceramiczna 
Wysokość [mm]: nie mniej niż 161 mm 

Wylewka: wyciągana, obrotowa; obrót wylewki [stopnie]120; zasięg wylewki [mm] min. 201 
Klasa głośności 1  
Nylonowy wąż do natrysku o długości min. 120 cm 
 

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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Wymagania ogólne dotyczące szaf aktowych: 
 
- Boki i drzwi szaf wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w 

kolorze akacja, o grubości min. 18 mm.  

- Wieniec górny i dolny wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w 

kolorze akacja, o grubości min. 25 mm. 
- Plecy szafy wykonane z dwustronnie lakierowanej płyty HDF gr. min. 2,5mm lub dwustronnie melaminowanej płyty gr. min 
12mm 
- Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża 
zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%).  

- Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku 
uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju.  

- Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej 
zgodna z kolorystyką korpusu szafy.  
- Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min. 110°.  

- Należy zastosować soft close tzw. cichy domyk drzwi.  
- Fronty zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać 
możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym 
zamontować uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 120mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym 
analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.  

- Półki należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki powinny mieć możliwość 

regulacji położenia na całej wysokości szafy co 30 mm (nie dotyczy półek stałych).   

- Stopki szafy o wysokości maks. 2,5 cm z możliwością regulacji wysokości z wnętrza szafy.  
 

  

2.  SzA – Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi (na segregatory): 
 
Wymagania dodatkowe: 
Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej w kolorze korpusu o grubości min. 18mm. Bazowy rozstaw półek powinien tworzyć 6 przestrzeni 
segregatorowych (co najmniej 32 cm wysokości). 
  

 
80x45x219 [cm]  
+/-2% 
(szer. x gł. x wys.) 

4 

3.  SzAU - Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi 
  

Wymagania dodatkowe: 

Szafa wyposażona w 1 półkę płytową wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubości min. 18 mm. Półka ma tworzyć przestrzeń u góry szafy 
(co najmniej 32 cm wysokości) na segregatory, poniżej których znajdować się będzie przestrzeń garderobiana.  
W części garderobianej: do wieszania ubrań – drążek metalowy do wieszaków na płasko. 
 

80x45x219 [cm] 
+/-2% 

(szer. x gł. x wys.) 

1 

4.  SzAUL - Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi oraz z lustrem 
 

80x45x219 [cm] 
+/-2% 

1 
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Wymagania dodatkowe: 
Szafa wyposażona w 1 półkę płytową wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubości min. 18 mm. Półka ma tworzyć przestrzeń u góry szafy 

(co najmniej 32 cm wysokości) na segregatory. Przestrzeń poniżej półki wewnętrznej rozdzielić przegrodą pionową 
tworzą przestrzeń aktową i garderobianą. Szerokość przestrzeni garderobianej w świetle nie mniejsza niż 50cm. 
Przestrzeń aktową wyposażyć w cztery półki płytowe. Bazowy rozstaw półek powinien tworzyć przestrzenie 
segregatorowe. 
 
W części garderobianej: do wieszania ubrań – drążek metalowy do wieszaków na płasko. 

Na wewnętrznej stronie drzwi lewych (patrząc od zewnątrz) szafy zamontowane lustro o wymiarach min. 30 x 150 

cm umieszczone centralnie.  
 

(szer. x gł. x wys.) 

5.  SzAN – Szafa aktowa niska z drzwiami skrzydłowymi 
 
Wymagania dodatkowe: 

Szafa, we wnętrzu przedzielona pionową przegrodą (w połowie szerokości wnętrza szafy), wykonaną z 
trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubości 
min. 18 mm. Szafa wyposażona w półki płytowe wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności 
E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubości min. 18 mm. Półki (razem z przegrodą) powinny 
tworzyć łącznie w szafie 4 przestrzenie segregatorowe (co najmniej 32 cm wysokości).  
 

100x60x74 [cm]  
+/-2% 
(szer. x gł. x wys.) 

1 

System lady recepcyjnej - biurka 
 
Wymagania ogólne: 
- boki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze akacja, o grubości min. 18mm.  
- blaty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze akacja, o grubości min. 25mm.  
- blenda tylna wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze akacja, o grubości min. 18 mm, wykonana 

na pełną wysokość 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%).  

 
Elementy LB1, LB2, LB3 i LN1 mają być połączone po zmontowaniu w sposób umożliwiający rozmontowanie elementów i ponowne połączenie, bez uszkodzenia mebli.  
 

 

6.  LB1 - Lada recepcyjna-biurko długie 
 
Wymagania dodatkowe: 

- wyposażona w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min. 10mm 

- po dwie przelotki na kable fi 80 mm w kolorze blatu (po obu stronach blatu) 
- w lewym boku biurka umieścić przelotkę na kable fi 80 mm (u góry i z tyłu boku) aby umożliwić przeprowadzenie 

kabli zasilających i logicznych.  

120x80x73,5 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

2 
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7.  LB2 - Lada recepcyjna-biurko łukowe  
  
Wymagania dodatkowe: 

- wyposażona w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min. 10 mm 

80x80x73,5 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

2 

8.  LB3 - Lada recepcyjna-biurko krótkie 
 
Wymagania dodatkowe: 

- wyposażona w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min. 10 mm 

80x80x73,5 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

2 

9. LN1 - Lada recepcyjna-nadstawka długa 
 

Wymagania dodatkowe: 

- konstrukcja do umocowania na biurku LB1. Połączenie ma być wykonane przy pomocy niewidocznych na zewnątrz 

złącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów w 
przypadku uszkodzenia.  

 

120x35x38 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

2 

10. K - Kontener mobilny podbiurkowy czteroszufladowy,  
Blat, boki, fronty kontenera wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej w kolorze akacja, o grubości min. 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. min. 2,5mm. 
Zewnętrze wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2 mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża 

zaokrąglić R=2 mm (z tolerancją 50%).  
 

Wieniec dolny łączyć z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia 
elementów płytowych wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych zapewniających 
trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Do 
łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.  
Kontener wyposażyć w cztery kółka wpuszczone w wieniec.  

 
Kontener wyposażyć w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniających min. 75% wysuwu oraz 
nośność min. 25kg i wyposażonych w cichy domyk. Dodatkowo w górnej części kontenera, jako osobny front należy 
zamontować wysuwny piórnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener należy wyposażyć w zamek centralny 
jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener 
wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady.  
 

43x58x59,5 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

3 

11.  SK - Stolik kawowy  
  

Blat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej na kolor akacja. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2-2,2 mm w kolorze płyty. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2 mm (z tolerancją wymiaru 20%).  
Stelaż w formie nogi na podstawie talerzowej, stelaż pod blatem, noga i talerz ze stali nierdzewnej.  

    

fi 50cm, h=60cm 
+/- 2% 

1 
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12. KO - Krzesło obrotowe z zagłówkiem  
 Pięcioramienna baza krzesła wykonana jako jednolity odlew aluminium, polerowane, wyposażona w kółka o 

średnicy nie mniej niż 65 mm, samohamowne.  

 Amortzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska w zakresie co najmniej 45–58 cm. 
 Nowoczesny mechanizm Synchro z funkcją wysuwu siedziska ( regulacja głębokosci w zakresie 50 mm ).   
 Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii 

pianek wylewanych w formach o gęstości min. 63 kg/m3. 
 Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany pianką wylewaną w formach o gęstości 

min. 76 kg/m3, w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, regulowane w zakresie głębokości 

podparcia lędźwiowego oraz jego wysokości względem siedziska krzesła, w tylnej części oparcia 

charakterystyczna nylonowa rama będąca jego elementem konstrukcyjnym, nylonowa, w kolorze popielatym 
 Regulowane na wysokość podłokietniki w zakresie co najmniej  80mm, z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną 

z miekkiego poliuretanu. 
 Krzesło posiada zagłówek regulowany w zakresie kątowym oraz góra-dół.  
 Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym, z atestem trudnopalności (zgodnie z norną PN EN 1021-1,2), 

100% poliester, o klasie ścieralności nie mniej niż  75 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odporności na 

piling 4 (EN ISO 12945-2), trudnopalność-papieros (EN 1021-1), trudnopalność-zapałka (EN 1021-2, odporność 
ns światło-5-7 (EN ISO 105-B02). Zgodność z normami wymienionymi lub równoważnymi wyżej opisywanym.  

 Przybliżone wymiary (widok przedstawiono na rysunku poglądowym):  

 
- Krzesło ma spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1,2,3 (lub równoważne opisywanym) 
oraz odpowiadać wymaganiom opisanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 r. lub w 
równoważnych opisywanym aktom prawnym.  
-Krzesło powinno być produkowane zgodnie z wdrożonym przez producenta System Zarządzania Jakością, którego 
podstawę stanowi norma ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli 

 4 
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biurowych oraz ich komponentów, oraz System Zarządzania Środowiskowego, zgodna z normą ISO 14001 : 2004 + 
Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów lub 
systemami równoważnymi opisywanym . 

13. KK - Krzesło konferencyjne  
Charakterystyka krzesła konferencyjnego: 
Ergonomiczne, krzesło konferencyjne ma charakteryzować się lekką, nowoczesną formą.  
 Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym fi 

nie mniejszym niż 22 mm, chromowany . Nogi krzesła zakończone przegubowymi stopkami z tworzywa 

sztucznego w kolorze czarnym.  
 Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego pianka poliuretanową, wylewaną w formach.  

 Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim, z atestem trudnopalności (zgodnie z norną PN EN 1021-1,2), 
100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie nie mniej niż 75 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), 
odporności na piling 4 (EN ISO 12945-2), trudnopalność-papieros (EN 1021-1), trudnopalność-zapałka (EN 1021-
2), odporność na światło-5-7 (EN ISO 105-B02). Zgodność z normami wymienionymi lub równoważnymi wyżej 
opisywanym. Krzesło ma posiadać podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.  

Przybliżone gabaryty zewnętrzne nie mniejsze niż poniżej ( widok przedstawiono na rysunku poglądowym): 
  

  
 
 

 4 

14. KS – Krzesło w pomieszczeniu socjalnym 
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z kubełkowym , plastikowym siedziskiem 
Wymagane wymiary nie mniejsze niż: 
Krzesło powinno posiadać: 

 Funkcja sztaplowania min. 4 sztuki  

 Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym 

 Szerokość siedziska 
445 mm  

 Szerokość oparcia 
415 mm  

 Głębokość siedziska 

420 mm 

2 
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kształcie 
 Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia 

krzesła (wymiar nie mniej niż 130 mm x 45 mm) 

 Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach 
 Plastik na oparciu i siedzisku z przodu ma posiadać wyodrębnioną chropowatą powierzchnię. Boczne 

elementy kubełka gładkie.    
 Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 8  kolorów - preferowany kolor biały 
 Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy min. 19 mm  
 Stelaż o kształcie odwróconej litery V 

 Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina  

 Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła mają posiadać łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. 
Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł.  

 Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem  
 Na siedzisku nakładka tapicerowana w kolorze niebieskim, o parametrach: 100% poliester, waga min. 

250g/m2 , odporność na ścieranie minimum 100 000 cykli Marlindale (EN ISO 12947-2), odporność na piling 
5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło -6 (EN ISO 105-B02). Zgodność z normami wymienionymi lub 

równoważnymi wyżej opisywanym. 
 

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym poniżej: 
 

 
 

 Wysokość siedziska 
450 mm  

 Wysokość oparcia 

340 mm  
 Wysokość całkowita 

krzesła 800 mm 
 Szerokość całkowita 

krzesła 540 mm 
 Głębokość całkowita 

krzesła 515 mm 

 

Zabudowa kuchenna 
- listwa przyblatowa grafit/marmur czarny na całej długości blatu przy ścianach 

- cokół wszystkich mebli z uszczelką silikonową przy podłodze 
- oba blaty mają tworzyć jedną powierzchnię, łączenie blatów zabezpieczyć przeciwwilgociowo 
- 3 szafy wiszące do zamontowane na stalowej listwie montażowej 
- zamontować 2 listwy cokołowe, montowane do nóżek szaf stojących wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej w kolorze ciemno szarym, o grubości min. 12mm o przybliżonych wymiarach: 155x15 cm i 95x15 cm.  
- pod szafami wiszącymi (SW1, SW1a, SW2) zamontować listwę oświetleniową (LED). Miejsce montażu oraz sposób doprowadzenia zasilania do uzgodnienia z 

zamawiającym podczas wizji lokalnej (pomiarów).  
Przed wykonaniem aneksu niezbędne są pomiary z natury. 
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15. BL1 – Blat długi 
blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej pokrytej wysokowytrzymałym laminatem w kolorze grafit/marmur 
czarny, o grubości min. 35mm, dodatkowo wzmiocniony lub pokryty folią 

 

202x60 [cm] 
 

1 

16. BL2 – Blat krótki 
blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej pokrytej wysokowytrzymałym laminatem w kolorze grafit/marmur 
czarny, o grubości min. 35mm, dodatkowo wzmiocniony lub pokryty folią 
 

90x60 [cm] 
 

1 

17. FL – Front do lodówki podblatowej 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 

białym, o grubości min. 18mm 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 
- front do zamontowania w lodówce podblatowej 

- uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 120mm 
 

60x77 [cm]  1 

18. SDr – szafa stojąca z drzwiami i półkami 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
białym, o grubości min. 18mm 

- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 

- 2 półki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w 
kolorze białym, o grubości min. 18mm 
- zawiasy cicho domykające się 
- nogi z regulowaną wysokością z tworzywa poliamiadowego 
- uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 120mm 

 

52x56x87 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

1 

19. SDs– szafa stojąca z szufladami 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
białym, o grubości min. 18mm 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 

- zawiasy cicho domykające się 

- 3 szuflady na cichobieżnych prowadnicach z samodociągiem (wysokość szuflad do ustalenia z zamawiającym) 
- nogi z regulowaną wysokością z tworzywa poliamiadowego 
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie min. 120mm  
 

60x56x87 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

1 

20. SDn – szafa stojąca narożna z drzwiami i karuzelą 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
białym, o grubości min. 18mm 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

90x56x87 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

1 
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obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 
- nogi z regulowaną wysokością z tworzywa poliamiadowego 
- uchwyt dwupunktowy o rozstawie min. 120mm 

- karuzela z tworzywa polipropylenowego na stalowej szynie prowadzącej z 3 powierzchniami roboczymi 
 

21. SW1 – szafa wisząca z drzwiami uchylanymi ku górze 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
białym, o grubości min. 18mm 

- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 

- 1 półka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w 
kolorze białym, o grubości min. 18mm 
- wyposażona w siłownik gazowy do drzwi 
- uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 120mm 
 

60x30x60 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

1 

22. SW1a – szafa wisząca z drzwiami uchylanymi ku górze 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
białym, o grubości min. 18mm 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 
- 1 półka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w 

kolorze białym, o grubości min. 18mm 
- wyposażona w siłownik gazowy do drzwi 
- uchwyt dwupunktowy o rozstawie min. 120mm  

52x30x60 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

1 

23. SW2 – szafa wisząca z drzwiami uchylanymi ku górze 
- front wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 

białym, o grubości min. 18mm 
- widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2-2,2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją wymiaru 20%). 
- 1 półka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w 
kolorze białym, o grubości min. 18mm 
- wyposażona w siłownik gazowy do drzwi 
- uchwyt dwupunktowy o rozstawie min. 120mm 

 

90x30x60 [cm] 
(szer. x gł. x wys.) 

1 

24. LP -  Lodówka podblatowa do zabudowy  
o parametrach jak poniżej lub równoważna ( o nie gorszych parametrach):  
Całkowita pojemność netto nie mniej niż ( l) 130  
Klasa energetyczna A+ 

Sterowanie: Mechaniczne  
 

Wysokość [cm]: nie 
więcej niż 81.5  
Wymiary WxSzxG 
[mm]: nie więcej niż 

815x560x550 
Wymiary w zabudowie 
(W x S x G) [mm]: 

1 
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nie więcej niż 
820x600x550 (tak 
żeby zmieściła się w 

zabudowie meblowej). 

 

25. WU-wieszak ubraniowy  
 
Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 1,5 mm o przekroju: 
Dolna część wieszaka – rura okrągła lub elipsa fi 35x20mm (z tolerancją wymiaru 25%); 
Górna cześć wieszaka – rura fi nie mniej niż 20mm; 

Posadowiony na trzech nogach malowany farbą proszkową w kolorze białym (RAL9003) lub równoważnym. 
W górnej części wyposażony w trzy większe i trzy mniejsze wieszaki. 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 

 

 
 

Wymiary: 
- wysokość całkowita  
- nie mniej niż 1670 
mm 
                       - 

głębokość całkowita  - 
nie mniej niż 510 mm 
+/- 2% 

 

1 

26. LB - Lampka nabiurkowa  
 

Kolor lampy: czarny/ srebrny z wymienną żarówką led (barwa żółta ciepła) - typu jak na zdjęciu lub równoważna. 
Lampka biurkowa - wykonana ze stali oraz tworzywa sztucznego (klosz), wbudowany włącznik w górnej części 
lampki, możliwość regulacji strumienia światła dzięki zastosowaniu giętkiego ramienia, , barwa światła: ciepła biała, 
źródło światła LED (wymienne), kolor produktu: czarny/ srebrny. Trzystopniowy ściemniacz dotykowy 

 

wysokość lampki min. 
40cm 

2 
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27. FB – Fotel biurowy z regulowanym zagłówkiem 
 
- mocny fotel, maksymalne obciążenie nawet do 120 kg; 
- mechanizm odchylania: blokada oparcia w dowolnej pozycji lub swobodne bujanie się; 
- profilowane, ergonomiczne szerokie siedzisko i wysokie oparcie; 
- siedzisko pokryte przyjemną w dotyku i odporną na ścieranie tkaniną membranową; 

- oparcie fotela oraz zagłówek wykonane w całości lub w większości z siatki materiałowej przepuszczającej 
powietrze; 
- wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę; 
- regulacja wysokości i kąta pochylenia zagłówka; 

- regulowane podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa; 
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika; 
- gwiazda jezdna wykonana z mocnego tworzywa np. nylon, aluminium lub chromowany metal; 

- 5 sztuk gumowanych kółek zapobiegających zarysowaniom i wgnieceniom w podłodze; 
- kolor fotela: czarny. 
 

 2 

 

 

 

 
 

                    

 


