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Załącznik nr 6a do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12. Jest to dostawa 
uzupełniająca do mebli juz używanych w budynku biblioteki Uniwersyteckiej. 
 

Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną 
 
Pomieszczenia, do których należy dostarczyć meble znajduje się na poziomie -3,90; 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. Będą one wymiarami dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych 
pracowników jak i użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej. 
 
B.1.1- biurko komputerowe o wymiarach 80x120xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Minimalna grubość 
elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 
przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat biurka nie może 
się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie 
konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych 
proszkowo w kolorze szarym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 2 
 
B.1.2- biurko komputerowe o wymiarach 60x120xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Minimalna grubość 
elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 
przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat biurka nie może 
się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie 
konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych 
proszkowo w kolorze szarym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 2 
 
B.1.3- biurko komputerowe o wymiarach 60x120xh85cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Minimalna grubość 
elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 
przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat biurka nie może 
się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie 
konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych 
proszkowo w kolorze szarym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 2 
 
Bn.1- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 180x180xh75cm 
z wycięciem- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta 
usztywniająca z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z 
taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach 
wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat 
biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca 
dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów 
stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. Biurko wyposażone w półkę na 
klawiaturę wg opisu półki P. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3 
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Bn.2- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 180x180xh75cm 
z wycięciem- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta 
usztywniająca z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z 
taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach 
wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat 
biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca 
dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów 
stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. Biurko wyposażone w półkę na 
klawiaturę wg opisu półki P. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3 
 
B.2.1- biurko komputerowe o wymiarach 80x160xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej me laminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Mebel na nóżkach 
wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na kable w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 
kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z 
elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 4 
 
B.2.2- Biurko użytkownika o wymiarach 70x160xh75cm- Wszystkie elementy biurka z 
płyty wiórowej melaminowanej o dekorze Klon już zastosowanym w innych biurkach w 
pomieszczeniu biblioteki austriackiej lub innym wizualnie równoważnym. Obrzeża 
wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze szarym. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W 
meblach wykonać przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Połączenia 
poszczególnych składowych elementów biurek i wykonać za pomocą łączników 
mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 4 
 
B.3- biurko komputerowe o wymiarach 75x180xh100cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej me laminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Mebel na nóżkach 
wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na kable w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 
kg. Pośrodku należy zastosować dodatkowe podparcie w formie nogi stalowej (np. profil 
zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm). Wykonawca 
dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą poziomą z elementów 
stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 4 
 
B.4- biurko komputerowe o wymiarach 70x140xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej me laminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Minimalna grubość 
elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 
przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat biurka nie może 
się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Pośrodku należy zastosować 
dodatkowe podparcie w formie nogi stalowej (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 
cm lub okrągły średnica min. 4cm). 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5 
 
B.5- biurko komputerowe o wymiarach 70x170xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej o dekorze Klon już zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie 
równoważnym. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej me laminowanej oklejonej 
fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Minimalna grubość 
elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 
przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Blat biurka nie może 
się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Pośrodku należy zastosować 
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dodatkowe podparcie w formie nogi stalowej (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 
cm lub okrągły średnica min. 4cm). 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5 
 
B.6- biurko komputerowe o wymiarach 80x200xh75cm- Wszystkie elementy biurka z 
płyty wiórowej melaminowanej o dekorze klon Klon Miodowy już zastosowanym w stołach 
czytelni lub innym wizualnie równoważnym. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w 
kolorze biurka. Minimalna grubość elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach 
wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na kable w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 
kg. Pośrodku należy zastosować dodatkowe podparcie w formie nogi stalowej (np. profil 
zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm). Wykonawca 
dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą poziomą z elementów 
stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. Połączenia poszczególnych 
składowych elementów biurek i wykonać za pomocą łączników mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5 
 
B.7.1- biurko o wymiarach 80x160xh75cm- Wszystkie elementy biurka z płyty wiórowej 
lub MDF oklejonej w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna 
brzozowego lub olchowego wybarwionego na kolor czekoladowy. Narożniki blatu 
zaokrąglić. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na kable w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Całość lakierowana min. 3-krotnie lakierem 
matowym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 6 
 
B.7.2- biurko o wymiarach 80x120xh75cm- Wszystkie elementy biurka z płyty wiórowej 
lub MDF oklejonej w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5 mm z drewna 
brzozowego lub olchowego wybarwionego na kolor czekoladowy. Narożniki blatu 
zaokrąglić. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na kable w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Całość lakierowana min. 3-krotnie lakierem 
matowym. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 6 
 
NW- narożnik wypełniający o wymiarach 70x70xh75cm- Wszystkie elementy narożnika z 
płyty wiórowej melaminowanej o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w stołach 
czytelni lub innym wizualnie równoważnym. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w 
kolorze biurka. Minimalna grubość elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach 
wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na kable w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 
kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z 
elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. Połączenia 
poszczególnych składowych elementów biurek i wykonać za pomocą łączników 
mechanicznych ukrytych. Wszystkie wymiary narożnika muszą być idealnie dopasowane 
do wymiarów biurek B.5, gdyż będą tworzyły jedną całość. 
Grubości blatów, ścian bocznych i płyty usztywniającej jak w biurku B.5. 
 
P- Półka pod klawiaturę o wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o 
gr. 15-20mm w tym samym kolorze co biurka. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w 
kolorze półki. Konstrukcja mocująca półkę do blatu biurka od spodu z takiej samej płyty 
jak półka, przy czym obrzeża oklejone laminatem. Półka do konstrukcji zamontowana za 
pomocą szyn jezdnych meblowych w kolorze białym. Po zamontowaniu przestrzeń 
robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki 
zamontować do biurek we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. 
 
PS- Półka naścienna o wymiarach 80x20xh20cm - Półka z płyty wiórowej melaminowanej 
o gr. 18mm o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w stołach czytelni lub innym 
wizualnie równoważnym. Półka będzie składała się z elementu poziomego oraz dwóch 
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pionowych umieszczonych na końcach. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 
półki. Wykonawca powiesi je na ścianach murowanych lub GK. 
 
C.1.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z 
czterema szufladami w tym pierwsza od góry płytka na piórnik. Konstrukcja kontenerka 
wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym co biurka). Obrzeża 
elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze 
mebli. Cztery fronty szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm z 
płyty wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem drewnopodobnym z zamkiem na 
kluczyk w najwyższej szufladzie. Spód szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze 
mebla. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył 
kontenerka pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico frontów nie może wystawać poza obrys 
elementów górnego, dolnego i ścian bocznych oraz zamykając się mają się chować 
pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie relingów z aluminium matowego. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7 
 
C.1.2- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z 
trzema szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej 
melaminowanej (tym samym co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian 
bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze mebli. Trzy fronty szuflad z płyty 
wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm z płyty wiórowej laminowanej 
fabrycznie laminatem drewnopodobnym z zamkiem na kluczyk w najwyższej szufladzie. 
Spód szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma 
maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył kontenerka pełny (z jednego kawałka) 
wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 
frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian bocznych 
oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie 
relingów z aluminium matowego. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7 
 
C.2- kontenerek pod drukarkę na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 60cm, szer. 60cm. 
z czterema szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej 
melaminowanej (tym samym co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian 
bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze mebli. Trzy fronty szuflad z płyty 
wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm z płyty wiórowej laminowanej 
fabrycznie laminatem drewnopodobnym z zamkiem na kluczyk w najwyższej szufladzie. 
Spód szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma 
maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył kontenerka pełny (z jednego kawałka) 
wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 
frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian bocznych 
oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie 
relingów z aluminium matowego. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7 
 
C.3- kontenerek biurowy o wym. ok. wys. 67cm, gł. 60cm, szer. 47cm. z trzema 
szufladami zamykanymi na kluczyk. Wszystkie elementy kontenerka z płyty wiórowej lub 
MDF oklejonej w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna brzozowego 
lub olchowego wybarwionego na kolor czekoladowy. Konstrukcja kontenerka wieńcowa. 
Trzy fronty szuflad o gr. 18 mm. Pomiędzy górnym wieńcem a szufladami pusta 
przestrzeń. Plecy kontenerka  z płyty wiórowej lub MDF fornirowanej od zewnątrz gr. 18 
mm. Od środka pokryta melaminą o dekorze zbliżonym do wyglądu forniru. Spód 
szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze mebla. Zastosować prowadnice kulkowe z 
samodomykiem. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. 
Lico frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian 
bocznych oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Całość lakierowana 3-
krotnie lakierem matowym. Uchwyty do frontów w formie relingów z aluminium 
matowego.  
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Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7 
 
Sk.1- stół konserwatorski o wym.: 65x120xh75cm- Blat min. gr. 25 mm z płyty MDF 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 60x40 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 60x60 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja 
wsporcza cofnięta o 5 cm w stosunku do krawędzi blatu. Nogi od spodu zakończyć 
zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sk.2- stół konserwatorski o wym.: 70x100xh75cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty MDF 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 60x40 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 60x60 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja 
wsporcza cofnięta o 5 cm w stosunku do dłuższej blatu. Nogi od spodu zakończyć 
zaślepką z tworzywa sztucznego.  
 
Sr.1- stół roboczy o wym.: 80x160xh80cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty MDF 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 60x40 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 40x40 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja 
wsporcza cofnięta o 5 cm w stosunku do krawędzi blatu. Nogi od spodu zakończyć 
zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sr.2- stół roboczy o wym.: 60x120xh60cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty MDF 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 40x20 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 40x40 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja 
wsporcza cofnięta o 5 cm w stosunku do krawędzi blatu. Nogi od spodu zakończyć 
zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sr.3- stół roboczy pod mikrofilmy o wym.: 55x80xh75cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty 
MDF laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 40x20 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 40x40 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja 
wsporcza cofnięta o 5 cm w stosunku do krawędzi blatu. Nogi od spodu zakończyć 
zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Spom.1- stół pomocniczy jezdny o wym.: 70x120xh86cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty 
MDF laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 40x20 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 40x40 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Stół na czterech kółkach 
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dostosowanych do jazdy po wykładzinie PCW. Dwa kółka wyposażone w hamulec. 
Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym 
RAL 7035. Konstrukcja wsporcza cofnięta o 5 cm od krawędzi blatu. Nogi od spodu 
zakończyć zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Spom.2- stół pomocniczy o wym.: 60x100xh80cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty MDF 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty 
stalowy min. 40x30 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 40x40 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja 
wsporcza cofnięta o 5 cm od krawędzi blatu. Nogi od spodu zakończyć zaślepką z 
tworzywa sztucznego. 
 
Spom.3- stół pomocniczy o wym.: 75x120xh80cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty MDF 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Poniżej blatu z zachowaniem 
10 cm prześwitu zamontować jedną półkę. Obrzeża blatu i półki wykonać z taśmy PVC gr. 
2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty stalowy min. 40x30 
mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 40x40 mm) dobierze wykonawca, przy 
założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne będą przykręcane 
lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali 
malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Konstrukcja wsporcza cofnięta o 5 cm 
od krawędzi blatu. Nogi od spodu zakończyć zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Spocz- stół  o wym.: 350x100xh110cm- Blat z płyty wiórowej gr. min. 25 mm 
melaminowanej o dekorze buk lub innym wizualnie odpowiadającym meblom w sortowni. 
Konstrukcję wsporczą blatu, (np. profil stalowy 40x20 mm) i nogi w ilości min.6 (np. 
profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenia stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane lub spawane do ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. W nogach zamontować 
system regulacji wysokości. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 
blatu. Stół można wykonać w dwóch równych częściach. 
 
S.1.1- stolik okrągły o średnicy blatu 80cm i wysokości 75 cm.- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 
blatu. Konstrukcja wsporcza stalowa chromowana zapewniająca pełną stabilność stolika. 
 
S.1.2- stolik okrągły o średnicy blatu 90cm i wysokości 75 cm.- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 
blatu. Konstrukcja wsporcza stalowa chromowana zapewniająca pełną stabilność stolika. 
 
S.1.3- stolik okrągły o średnicy blatu 80cm i wysokości 75 cm.- Blat gr. min. 25 mm z 
płyty wiórowej lub MDF oklejonej w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z 
drewna brzozowego lub olchowego wybarwionego na kolor czekoladowy. Blat lakierowany 
3-krotnie lakierem matowym.  Konstrukcja wsporcza stalowa lakierowana na kolor 
antracyt. zapewniająca pełną stabilność stolika. 
 
S.2- stół owalny w kształcie zbliżonym do elipsy o wym.: 150x90xh75cm- Blat z płyty 
wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze 
blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. kątownik  stalowy) i min. 4 nogi (np. profil 
zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołu na 100 kg. Konstrukcja 
wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Obrzeża 
blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. 
S.3- stół o wym.: 60x100xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 
mm z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. 
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kątownik  stalowy) i nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły 
średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie 
stołów na 100 kg. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo 
w kolorze szarym. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. 
 
S.4- stół o wym.: 100x150xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 
mm z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. 
kątownik  stalowy) i nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły 
średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie 
stołów na 100 kg. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo 
w kolorze szarym. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. 
 
S.5- stół o wym.: 240x80xh90cm- Blat z płyty wiórowej o grubości 18 mm 
melaminowanej o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w stołach czytelni lub innym 
wizualnie równoważnym.  Konstrukcję wsporczą blatu, (np. profil stalowy 40x20 mm) i 
nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) 
dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki 
wzdłużne będą przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze 
stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. W nogach zamontować system regulacji 
wysokości. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze blatu. 
 
S.6- stół  o wym.: 160x70xh90cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 
mm o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie 
równoważnym.  Konstrukcję wsporczą blatu, (np. profil stalowy 40x20 mm) i nogi (np. 
profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Belki wzdłużne 
będą przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali 
malowanej proszkowo w kolorze szarym. W nogach zamontować system regulacji 
wysokości. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze blatu. 
 
S.7- stół konferencyjny  o wym.: 160x100xh90cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty wiórowej 
lub MDF oklejonej w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna 
brzozowego lub olchowego wybarwionego na kolor czekoladowy. Konstrukcję wsporczą 
blatu, (np. profil stalowy 40x20 mm) i nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 
cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego 
obciążenie stołu na 100 kg. Belki wzdłużne będą przykręcane ram końcowych. 
Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze 
antracytowym. W nogach zamontować system regulacji wysokości. Blat lakierowany 3-
krotnie lakierem matowym. 
 
Sm.1.1- stół magazynowy o wym.: 80x160xh75cm- Blat z płyty MDF gr. min. 25 mm 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 60x40 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 60x60 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 150 kg. Konstrukcja 
wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. 
Nogi od spodu zakończyć zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sm.1.2- stół magazynowy o wym.: 95x160xh80cm- Blat z płyty MDF gr. min. 25 mm 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 60x40 mm) i min. 6 nóg (profil zamknięty kwadratowy min. 60x60 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 250 kg. Konstrukcja 
wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. 
Nogi od spodu zakończyć zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sm.1.3- stół magazynowy o wym.: 60x80xh75cm - Blat z płyty MDF gr. min. 25 mm 
obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2 



Dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy 
ul. Joliot-Curie 12 

 

Strona 8 z 23 
 

mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. stalowy 60x40 
mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 60x60 mm) dobierze wykonawca, przy 
założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 50 kg. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. Nogi od spodu 
zakończyć zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sm.1.4- stół magazynowy o wym.: 75x120xh80cm- Blat z płyty MDF gr. min. 25 mm 
laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (profil zamknięty min. 
stalowy 60x40 mm) i nogi (profil zamknięty kwadratowy min. 60x60 mm) dobierze 
wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Konstrukcja 
wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. 
Nogi od spodu zakończyć zaślepką z tworzywa sztucznego. 
 
Sp.1.1- stół pomocniczy o wym.: 70x100xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej 
gr. 18 mm z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą 
blatu, (np. kątownik  stalowy) i nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub 
okrągły średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego 
obciążenie stołów na 50 kg. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej 
proszkowo w kolorze szarym. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 
mebli. 
 
Sp.1.2- stół pomocniczy o wym.: 50x60xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej 
gr. 18 mm z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą 
blatu, (np. kątownik  stalowy) i nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub 
okrągły średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego 
obciążenie stołów na 50 kg. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej 
proszkowo w kolorze szarym. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 
mebli. 
 
Ssoc- stół socjalny o wym.: 80x120xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 
mm. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. kątownik stalowy) i nogi (np. profil zamknięty 
kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy 
założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. Konstrukcja wsporcza i nogi 
wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. 
 
Smob- stolik mobilny na komputer o wym.: 40x80xh75cm- Trzy poziomy z płyty 
wiórowej melaminowanej, w tym jeden wysuwany na klawiaturę Obrzeża blatu wykonać 
z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze płyty. Konstrukcja stalowa (np. profil zamknięty 
kwadratowy min. 2x2 cm dobierze wykonawca, przy założeniu, że na stoliku 
transportowane będą komputery. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali 
malowanej proszkowo w kolorze szarym. Stolik na czterech kółkach, z czego dwa z 
hamulcem z przeznaczeniem na jazdę po wykładzinie. 
Przykładowy wygląd stolika wg Załącznika nr 8 
 
Sz.1- szafka na dokumenty o wym.: szer. 50 cm, gł. 50 cm. wys. 75 cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 1 półka z 
płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki 
muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty 
wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z 
zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył szafy 
pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm 
w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 
dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w 
formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
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pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Nad i pod półkami 
nawiercić w rozstawie co 32 mm po cztery rzędy otworów umożliwiających regulację 
wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 
 
Sz.2- szafka na dokumenty na stelażu stalowym o wym.: szer. 120 cm, gł. 35 cm. wys. 
92 cm - wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Stelaż (nogi i elementy poziome) z 
profili stalowych o przekroju zamkniętym min. 4x4 cm malowanych proszkowo na kolor 
jasny szary RAL7035. W nogach zastosować elementy umożliwiające wyregulowanie 
szafki. Konstrukcja części meblowej szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 1 półka z 
płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki 
muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana czterema parami drzwiczek 
podwójnych z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w 
kolorze płyty z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. 
Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu 
górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do 
drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Nad i pod półkami nawiercić w 
rozstawie co 32 mm po cztery rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości 
prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 
 
Sz.3- szafka na dokumenty o wym.: szer. 80cm, gł. 40 cm. wys. 80cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Wszystkie elementy szafki z płyty wiórowej melaminowanej 
o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie 
równoważnym. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 
Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 1 półka z płyty wiórowej 
z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być 
schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej 
melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na 
kluczyk. Zastosować co najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego 
kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. 
Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz 
zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów 
z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na 
łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Pośrodku szafy dodatkowa ściana 
pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w 
kolorze płyty. Połączenia poszczególnych składowych elementów szafki i wykonać za 
pomocą łączników mechanicznych ukrytych. 
Nad i pod półkami nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 
 
Sz.4- szafka socjalna o wym.: szer. 120cm, gł. 50 cm. wys. 80cm- wyposażona w zamek 
zamykany na kluczyk. Wszystkie elementy szafki z płyty wiórowej melaminowanej o 
dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie 
równoważnym. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 
Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 1 półka z płyty wiórowej 
z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być 
schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej 
melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na 
kluczyk. Zastosować co najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego 
kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. 
Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz 
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zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów 
z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na 
łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Pośrodku szafy dodatkowa ściana 
pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w 
kolorze płyty. Połączenia poszczególnych składowych elementów szafki i wykonać za 
pomocą łączników mechanicznych ukrytych. 
Nad i pod półkami nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 
 
Sz.5- szafa na dokumenty o wym.: szer. 120 cm, gł. 40 cm. wys. 90 cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 5 półek z 
płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki 
muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty 
wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z 
zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył szafy 
pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm 
w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 
dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w 
formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Trzecia półka od dołu 
skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku 
szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 
 
Sz.6- komoda o wym.: szer. 127cm, gł. 60 cm. wys. 70cm- wyposażona w zamek 
zamykany na kluczyk. Wszystkie elementy komody z płyty wiórowej lub MDF oklejonej w 
całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna brzozowego lub olchowego 
wybarwionego na kolor czekoladowy. Konstrukcja komody wieńcowa. Komoda będzie 
podzielona w pionie na trzy równe segmenty. Zewnętrzne zamykane pojedynczymi 
drzwiczkami z po jednej półce, w wewnętrznym zamontować trzy szuflady. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Drzwiczki o gr. 18 mm z 
zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na drzwiczki. Plecy komody z 
płyty wiórowej lub MDF fornirowanej od zewnątrz gr. 18 mm. Od środka pokryta 
melaminą o dekorze zbliżonym do wyglądu forniru. Spód szuflady wykonany z twardego 
HDF w kolorze mebla. Zastosować prowadnice kulkowe z samodomykiem. Konstrukcja 
szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Lico frontów nie może 
wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian bocznych oraz zamykając się 
mają się chować pomiędzy nimi. Całość lakierowana 3-krotnie lakierem matowym. 
Uchwyty do frontów w formie relingów z aluminium matowego. Połączenia 
poszczególnych składowych elementów szafki i wykonać za pomocą łączników 
mechanicznych ukrytych. Całość lakierowana min. 3-krotnie lakierem matowym. 
Nad i pod półkami nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10 
 
Sz.7- witryna przeszklona o wym.: szer. 80 cm, gł. 42 cm. wys. 150 cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Wszystkie elementy witryny z płyty wiórowej lub MDF 
oklejonej w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna brzozowego lub 
olchowego wybarwionego na kolor czekoladowy. Konstrukcja witryny wieńcowa. Wieniec 
górny wykończony ozdobną listwą podobną jak na Załączniku nr 13. Wewnątrz 3 półki. 
Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Witryna zamykana 
drzwiczkami podwójnymi  przezszklonymi (szkło klejone z folią transparentną wewnątrz) 
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z obramówką gr. 18 mm i szerokości 50 mm z tego samego materiału co reszta witryny. 
Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Plecy witryny z płyty wiórowej lub 
MDF gr. 18 mm fornirowanej od wewnątrz. Od zewnątrz pokryte melaminą o dekorze 
zbliżonym do wyglądu forniru. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu 
górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do 
drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. 
ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Środkowa 
półka skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. 
Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego.  Całość lakierowana 
min. 3-krotnie lakierem matowym. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10 
 
Sz.8- szafa o wym.: szer. 80 cm, gł. 42 cm. wys. 150 cm- wyposażona w zamek 
zamykany na kluczyk. Wszystkie elementy szafy z płyty wiórowej lub MDF oklejonej w 
całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna brzozowego lub olchowego 
wybarwionego na kolor czekoladowy. Konstrukcja szafy wieńcowa. Wieniec górny 
wykończony ozdobną listwą podobną jak na Załączniku nr 13. Wewnątrz 3 półki. 
Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana 
drzwiczkami podwójnymi 18 mm z tego samego materiału co reszta witryny. Zastosować 
co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Plecy witryny z płyty wiórowej lub MDF gr. 18 
mm fornirowanej od wewnątrz. Od zewnątrz pokryte melaminą o dekorze zbliżonym do 
wyglądu forniru. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 
dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w 
formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Środkowa półka 
skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Uchwyty do 
drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego.  Całość lakierowana min. 3-krotnie 
lakierem matowym. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10 
 
SzB.1- szafa biurowa na dokumenty o wym.: szer. 120 cm, gł. 40 cm. wys. 220 cm- 
wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze 
płyty. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami 
podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na 
drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys 
elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 
Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na 
nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. 
Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian 
bocznych. Pośrodku szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. 
Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 11 
 
SzB.2- szafa biurowa na dokumenty o wym.: szer. 100 cm, gł. 65 cm. wys. 220 cm- 
wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze 
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płyty. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami 
podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na 
drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys 
elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 
Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na 
nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. 
Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian 
bocznych. Pośrodku szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. 
Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 11 
 
SzB.3- szafa biurowa na dokumenty o wym.: szer. 80 cm, gł. 40 cm. wys. 220 cm- 
wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze 
płyty. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami 
podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na 
drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys 
elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 
Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na 
nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. 
Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian 
bocznych. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 11 
 
SzB.4- szafa biurowa na dokumenty o wym.: szer. 100 cm, gł. 40 cm. wys. 220 cm- 
wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze 
płyty. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami 
podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na 
drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys 
elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 
Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na 
nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. 
Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian 
bocznych. Pośrodku szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. 
Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 11 
 
SzD.1- szafka pod drukarkę o wym.: szer. 78 cm, gł. 60 cm. wys. 75 cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
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w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 1 półka z 
płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półkę 
muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty 
wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z 
zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na drzwiczki. Tył szafki pełny 
(z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w 
kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego 
oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie 
relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafki. Obrzeże wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półką nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10 
 
SzD.2- szafka pod drukarkę o wym.: szer. 42 cm, gł. 55 cm. wys. 75 cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 1 półka z 
płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półkę 
muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami pojedynczymi z 
płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty 
z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na drzwiczki. Tył szafki 
pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm 
w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 
dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w 
formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafki. Obrzeże wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półką nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10 
 
Sz.P- szafa z drzwiami przesuwnymi o wym.: szer. 130 cm, gł. 42 cm. wys. 220 cm- 
wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze 
płyty. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiami 
przesuwnymi o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na 
kluczyk. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwi nie może wystawać poza obrys elementu 
górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do 
drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. 
ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Trzecia półka 
od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. 
Pośrodku szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże 
wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 11 
 
SzW.1.1- szafka kuchenna wisząca o wym.: szer. 60 cm, gł. 32 cm. wys. 72 cm- 
Konstrukcja szafki wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża 
elementów górnego,  dolnego i ścian wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Wewnątrz zamontować 1 półkę z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Elementy podpierające półkę muszą być schowane w grubości półki. Szafa 
zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem 
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drewnopodobnym kolorze płyty o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm. Zastosować co 
najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Po zamknięciu szafki 
drzwiczki mają zakrywać elementy górny i dolny. Uchwyty do drzwiczek jak na 
Załączniku nr 12. Szafkę należy zawiesić na wysokości wskazanej przez Zamawiającego 
podczas montażu. Szafka identyczna do dotychczas zamontowanych w pokojach 
socjalnych jak na Załączniku nr 12. 
 
SzW.1.2- szafka kuchenna wisząca o wym.: szer. 80 cm, gł. 32 cm. wys. 72 cm- 
Konstrukcja szafki wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża 
elementów górnego,  dolnego i ścian wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Wewnątrz zamontować 1 półkę z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Elementy podpierające półkę muszą być schowane w grubości półki. Szafa 
zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem 
drewnopodobnym kolorze płyty o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm. Zastosować co 
najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Po zamknięciu szafki 
drzwiczki mają zakrywać elementy górny i dolny. Uchwyty do drzwiczek jak na 
Załączniku nr 12. Szafkę należy zawiesić na wysokości wskazanej przez Zamawiającego 
podczas montażu. Szafka identyczna do dotychczas zamontowanych w pokojach 
socjalnych jak na Załączniku nr 12. 
 
SzW.1.3- szafka kuchenna wisząca o wym.: szer. 40 cm, gł. 32 cm. wys. 72 cm- 
Konstrukcja szafki wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża 
elementów górnego,  dolnego i ścian wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Wewnątrz zamontować 1 półkę z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Elementy podpierające półkę muszą być schowane w grubości półki. Szafa 
zamykana drzwiczkami pojedynczymi z płyty wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem 
drewnopodobnym kolorze płyty o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm. Zastosować co 
najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Po zamknięciu szafki 
drzwiczki mają zakrywać elementy górny i dolny. Uchwyty do drzwiczek jak na 
Załączniku nr 12. Szafkę należy zawiesić na wysokości wskazanej przez Zamawiającego 
podczas montażu. Szafka identyczna do dotychczas zamontowanych w pokojach 
socjalnych jak na Załączniku nr 12. 
 
SzS.1.1- szafka kuchenna stojąca o wym.: szer. 60 cm, gł. 58 cm. wys. 86 cm (wys. 
równa ze zlewem zamontowanym na szafce)- Konstrukcja szafki wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Element górny wykonany z blatu kuchennego gr. 4 cm 
laminowanego laminatem HPL. Krawędzie blatu zabezpieczyć taśmami PVC. Blat ma 
wystawać poza lico drzwiczek o 2 cm. Obrzeża elementów bocznych wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Szafka zamykana drzwiczkami z płyty wiórowej 
melaminowanej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Zastosować co najmniej 
dwa zawiasy na drzwiczki. Uchwyty do drzwiczek jak na Załączniku nr 12 Mebel na 
nóżkach wys. 10 cm zamaskowanych cokołem z płyty melaminowanej cofniętym w 
stosunku do lica drzwiczek o 5 cm. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze białym. Obrzeże wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Szafka identyczna do dotychczas zamontowanych w pokojach socjalnych jak na 
Załączniku nr 12. 
 
SzS.1.2- szafka kuchenna stojąca o wym.: szer. 80 cm, gł. 58 cm. wys. 86 cm (wys. 
równa ze zlewem zamontowanym na szafce)- Konstrukcja szafki wieńcowa, wykonana z 
płyty wiórowej melaminowanej. Element górny wykonany z blatu kuchennego gr. 4 cm 
laminowanego laminatem HPL. Krawędzie blatu zabezpieczyć taśmami PVC. Blat ma 
wystawać poza lico drzwiczek o 2 cm. Obrzeża elementów bocznych wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Szafka zamykana podwójnymi drzwiczkami z płyty 
wiórowej melaminowanej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Zastosować co 
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najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Uchwyty do drzwiczek jak na Załączniku nr 12. 
Mebel na nóżkach wys. 10 cm zamaskowanych cokołem z płyty melaminowanej 
cofniętym w stosunku do lica drzwiczek o 5 cm. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) 
wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze białym. Obrzeże 
wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Szafka identyczna do dotychczas zamontowanych w pokojach socjalnych jak na 
Załączniku nr 12. 
 
SzU.1- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 80 cm, gł. 40 cm. wys. 220 cm- 
wyposażona w dwa zamki zamykane na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana 
z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w 
kolorze płyty. Wnętrze szafy podzielone na dwie części: ubraniową i na dokumenty. W 
części ubraniowej zamontować 3 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w 
kolorze płyty. W przestrzeni przeznaczonej na odzież zamontować wysuwany pręt na 
wieszaki. W części na dokumenty zamontować 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z 
PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w 
grubości półki. Szafa zamykana (pole A) drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej 
melaminowanej  gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z dwoma 
zamkami (umożliwiającymi niezależne zamykanie skrzydeł). na kluczyk powtarzającymi 
podział wnętrza szafy. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył szafy 
pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm 
w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 
dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w 
formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Trzecia półka od dołu 
skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku 
szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej me laminowanej. Obrzeże wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze 
ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 14 
 
SzU.2- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 90 cm, gł. 60 cm. wys. 190 cm- 
wyposażona w dwa zamki zamykane na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana 
z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w 
kolorze płyty. Wnętrze szafy podzielone na dwie części: ubraniową i na dokumenty. W 
części ubraniowej zamontować 3 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w 
kolorze płyty. W przestrzeni przeznaczonej na odzież zamontować wysuwany pręt na 
wieszaki. W części na dokumenty zamontować 4 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC 
gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości 
półki. Szafa zamykana (pole A) drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej 
melaminowanej  gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z dwoma 
zamkami (umożliwiającymi niezależne zamykanie skrzydeł). na kluczyk powtarzającymi 
podział wnętrza szafy. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył szafy 
pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm 
w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 
dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w 
formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm 
pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Trzecia półka od dołu 
skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku 
szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej me laminowanej. Obrzeże wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze 
ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 14 
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SzU.3- garderoba o wym.: szer. 80 cm, gł. 42 cm. wys. 150 cm- wyposażona w zamek 
zamykany na kluczyk. Wszystkie elementy garderoby z płyty wiórowej lub MDF oklejonej 
w całości fornirem naturalnym grubości min. 0,5mm z drewna brzozowego lub olchowego 
wybarwionego na kolor czekoladowy. Konstrukcja mebla wieńcowa, wiórowej. Wieniec 
górny wykończony ozdobną listwą jak na załączniku nr 13. Wewnątrz zamontować 1 
półkę. W przestrzeni przeznaczonej na odzież zamontować wysuwany pręt na wieszaki. 
Garderoba zamykana drzwiczkami podwójnymi gr. 18 mm z jednym zamkiem. 
Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Plecy witryny z płyty wiórowej lub 
MDF fornirowanej od wewnątrz gr. 18 mm. Od zewnątrz pokryta melaminą o dekorze 
zbliżonym do wyglądu forniru. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu 
górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do 
drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. 
ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Półki skręcone 
na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych.  
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 14 
 
Blk.1/2/3/4 - blat kuchenny (wymiana)- blat kuchenny gr. 5 cm pokrytym laminatem 
HPL o długości 340/120/470/384 cm. W blacie wyciąć otwór na zlewozmywak i go 
zamontować. Kolorystyka blatu na wzór istniejących. Styk blatu i ściany wykończyć listwą 
przyścienną w kolorze aluminiowym. Krawędzie boczne jak i tylną zabezpieczyć obrzeżem 
PVC grubości 2 mm w kolorze blatu. Zastosować blat kuchenny identyczny wizualnie jak 
ten na Załączniku nr 13. 
 
Blp.1 - blat pomocniczy o długości 200 cm, szerokości 60 cm i wysokości 86 cm- blat 
kuchenny gr. 5 cm pokrytym laminatem HPL o długości. na Konstrukcję wsporczą blatu, 
(np. profil stalowy 40x20 mm) i 6 nóg (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4) cm 
dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 200 kg. Belki 
wzdłużne będą przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze 
stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Na wysokości 20 cm od podłogi 
zamontować 1 półkę gr. 18mm z płyty wiórowej laminowanej obustronnie laminatem HPL 
gr. min. 0,8 mm w kolorze białym. Krawędzie boczne jak i tylną blatu i półki zabezpieczyć 
obrzeżem PVC grubości 2 mm w kolorze blatu. Kolorystyka blatu biała identyczna jak 
blatów z pracowni wg Załącznika nr 13. 
 
Blp.2 - blat pomocniczy o długości 240 cm, szerokości 60 cm i wysokości 86 cm - blat 
kuchenny gr. 5 cm pokrytym laminatem HPL o długości. na Konstrukcję wsporczą blatu, 
(np. profil stalowy 40x20 mm) i  6 nóg (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4) cm 
dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 200 kg. Belki 
wzdłużne będą przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze 
stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Na wysokości 20 cm od podłogi 
zamontować 1 półkę gr. 18mm z płyty wiórowej laminowanej obustronnie laminatem HPL 
gr. min. 0,8 mm w kolorze białym. Krawędzie boczne jak i tylną blatu oraz półki 
zabezpieczyć obrzeżem PVC grubości 2 mm w kolorze blatu. Kolorystyka blatu biała 
identyczna jak blatów z pracowni wg Załącznika nr 13. 
 
R.1.1- regał otwarty o wym.: szer. 50 cm, gł. 35 cm. wys. 75 cm. Wszystkie elementy 
regału z płyty wiórowej melaminowanej o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w 
stołach czytelni lub innym wizualnie równoważnym. Konstrukcja regału wieńcowa, 
wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego 
wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 
2 mm w kolorze płyty. 1 półka z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Regał bez 
pleców. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe 
wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Pośrodku regału dodatkowa ściana pionowa z 
płyty wiórowej melaminowanej.  Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na 
sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. Wysokość regału musi być dopasowana do już stojących 
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w czytelni biurek. Połączenia poszczególnych składowych elementów szafy i wykonać za 
pomocą łączników mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 15 
 
R.1.2- regał otwarty na drukarkę o wym.: szer. 50 cm, gł. 70 cm. wys. 92 cm. Wszystkie 
elementy regału z płyty wiórowej melaminowanej o dekorze Klon Miodowy już 
zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie równoważnym. Konstrukcja regału 
wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i 
dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 2 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 
mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Regał bez pleców. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe 
wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Pośrodku regału dodatkowa ściana pionowa z 
płyty wiórowej melaminowanej.  Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na 
sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. Wysokość regału musi być dopasowana do już stojących 
w czytelni biurek. Połączenia poszczególnych składowych elementów szafy i wykonać za 
pomocą łączników mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 15 
 
R.1.3- regał otwarty na księgozbiór o wym.: szer. 100 cm, gł. 60 cm. wys. 133 cm. 
Wszystkie elementy regału z płyty wiórowej melaminowanej o dekorze Klon Miodowy już 
zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie równoważnym. Konstrukcja regału 
wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i 
dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 1 półka z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 
mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze mebli. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na 
łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Pośrodku regału dodatkowa ściana 
pionowa z płyty wiórowej melaminowanej.  Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze 
ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów. Wysokość regału musi być dopasowana 
do już stojących w czytelni biurek. Połączenia poszczególnych składowych elementów 
szafy i wykonać za pomocą łączników mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 15 
 
R.2- regał na dokumenty o wym.: szer. 140 cm, gł. 40 cm. wys. 220 cm- wyposażony w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja regału wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 5 rzędów 
półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Część (pole A) zamykana 
dwoma parami podwójnych drzwiczek z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk obejmuje dwie dolne 
półki. Zastosować dwa zawiasy na drzwiczki. Tył regału pełny (z jednego kawałka) 
wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 
drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się 
mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium 
matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe 
wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Druga półka od dołu (stanowiąca zwieńczenie 
części zamykanej) oraz czwarta skręcone na stałe ze ścianami bocznymi w celu 
usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku regału dodatkowa ściana pionowa z płyty 
wiórowej melaminowanej. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na 
sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 16. 
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R.3- regał otwarty o wym.: szer. 76 cm, gł. 42 cm. wys. 133 cm- Konstrukcja regału 
wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i 
dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z 
taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 3 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 
mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze mebli. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na 
łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej 
ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 16 
 
R.4- regał na dokumenty o wym.: szer. 90 cm, gł. 40 cm. wys. 240 cm- wyposażony w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja regału wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm 
w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. 5 rzędów 
półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Część (pole A) zamykana 
dwoma parami podwójnych drzwiczek z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk obejmuje dwie dolne 
półki. Zastosować dwa zawiasy na drzwiczki. Tył regału pełny (z jednego kawałka) 
wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 
drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się 
mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium 
matowego. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe 
wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Druga półka od dołu (stanowiąca zwieńczenie 
części zamykanej) oraz czwarta skręcone na stałe ze ścianami bocznymi w celu 
usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku regału dodatkowa ściana pionowa z płyty 
wiórowej melaminowanej. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na 
sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 16 
 
R.5- regał otwarty o wym.: szer. 60 cm, gł. 44 cm. wys. 75 cm. Konstrukcja regału 
wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i 
dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 1 półka z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 
mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Regał bez pleców. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe 
wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Pośrodku regału dodatkowa ściana pionowa z 
płyty wiórowej melaminowanej.  Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na 
sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Połączenia 
poszczególnych składowych elementów szafy i wykonać za pomocą łączników 
mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 17 
 
R.6- regał otwarty o wym.: szer. 80 cm, gł. 37 cm. wys. 113 cm. Konstrukcja regału 
wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i 
dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 3 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 
mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Regał bez pleców. Mebel bez cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe 
wyregulowanie poziomu z wnętrza regału. Pośrodku regału dodatkowa ściana pionowa z 
płyty wiórowej melaminowanej.  Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na 
sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
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twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebi. Połączenia 
poszczególnych składowych elementów szafy i wykonać za pomocą łączników 
mechanicznych ukrytych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 17 
 
R.7- regał na nowości o wym.: szer. 85 cm, gł. 50/27 cm. wys. 220 cm. wyposażony w 
dwie pary drzwi zamykanych na kluczyk. Konstrukcja regału wieńcowa. Wszystkie 
elementy regału z płyty wiórowej melaminowanej o dekorze klon (np. EGGER Klon 
Miodowy H1521 ST15 (już zastosowanym w stołach czytelni lub innym wizualnie 
równoważnym). Obrzeża elementów górnego i dolnego oraz ścian bocznych wykonać z 
taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w 
kolorze płyty. Część (pole A) zamykane drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej 
melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na 
kluczyk obejmuje dwie dolne półki. Wewnątrz jedna półka z płyty melaminowanej 
oklejonej obrzeżem PVC o gr. 2 mm. Nad i pod półką (oprócz tej skręconej ze ścianami 
na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 
regulację wysokości prześwitów. Pozostała część (pole B) zamykana drzwiczkami 
podwójnymi ze szkła bezbarwnego hartowanego o grubości 4mm z folią z zamkiem na 
kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na drzwiczki.  Będzie ona zawierać 4 półki 
z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty zamontowane na stałe. 
Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Do elementów regału 
zamontowane będą kuwety wystawiennicze z możliwością podnoszenia do góry. W 
pozycji opuszczonej plecy kuwety będą opierały się o brzeg półki zamontowanej poziom 
niżej. Za kuwetą powstanie przestrzeń na przechowywanie. Zastosowany system 
podnoszenia będzie umożliwiał zablokowanie kuwety w pozycji podniesionej. Tył szafy 
pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm 
w kolorze płyty mebli. Regał z cokołem cofniętym o 2 cm. Ściany boczne na wysokości 
cokołu będą miały wycięcie na listwę przypodłogową umożliwiające dosunięcie pleców 
regału do ściany. Każda przestrzeń, na której prezentowane będą zbiory należy 
podświetlić paskami LED o barwie światła 4000K. przyklejanej od góry. Lokalizacja 
włącznika do ustalenia z Uzytkownikiem.  Przewidzieć możliwość zasilania sieciowego lub 
z baterii. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 17 
 
ZN- zabudowa narożnika o wymiarach 118,2x85,2xh86cm- Wszystkie elementy 
zabudowy z płyty wiórowej melaminowanej o dekorze Klon Miodowy już zastosowanym w 
stołach czytelni lub innym wizualnie równoważnym. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 
2mm w kolorze biurka. Z jednej strony blat będzie podparty szafką zamykaną 
drzwiczkami pojedynczymi z płyty wiórowej melaminowanej gr 18 mm i obrzeżami PVC 
gr. 2 mm bez pleców z zamkiem na kluczyk. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z 
aluminium matowego na wzór już astosowanych.  Zastosować co najmniej trzy zawiasy. 
Z drugiej strony podparty będzie płytą wiórową melaminowaną gr 18 mm i obrzeżami 
PVC gr. 2 mm. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. Blat zabudowy nie może się uginać 
więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie konieczna, 
dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych proszkowo w 
kolorze szarym. Połączenia poszczególnych składowych elementów biurek i wykonać za 
pomocą łączników mechanicznych ukrytych. Element ma być idealnie dopasowany do 
użytkowanych juz mebli. Z tego powodu, przed rozpoczęciem produkcji, Wykonawca 
dokona wizji lokalnej, celem dokonania szczegółowych domiarów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 18 
Zdjęcie narożnika, który należy zabudować pokazano w Załączniku nr 13 
 
ZW.1- zabudowa wnęki na dokumenty o wym.: szer. 160 cm, gł. 50 cm, wys. max. 300 
cm na dokumenty z nadstawką- wyposażona w zamek zamykany na kluczyk (szafa i 
nadstawka). Konstrukcja wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej laminowanej fabrycznie 
laminatem drewnopodobnym. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy 
PVC gr. 2 mm w kolorze mebli. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze 
mebli. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze mebli. Elementy 
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podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Ze względu na duże szerokości 
zabudów w środku należy zastosować dodatkową pionową ścianę z płyty wiórowej 
laminowanej fabrycznie laminatem drewnopodobnym. Zabudowy zamykane z polu A 
podwójnymi drzwiami przesuwnymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze mebli z zamkiem na kluczyk. Profile wieńczące 
drzwi przesuwne w wykończeniu aluminium matowego. Każde drzwi po obydwu stronach 
wyposażone w filce po całości wysokości drzwi. Tył zabudowy pełny (z jednego kawałka) 
wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. W 
zabudowach o szerokości 160 cm i szerszych dopuszcza się wykonanie tyłu z dwóch 
złączonych ze sobą elementów  Lico drzwi nie może wystawać poza obrys elementu 
górnego i dolnego ani obrysu wnęki oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 
Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na cokole wys. 7 
cm. Konstrukcja nadstawki taka sama jak zabudowy, jednakże zamykana w polu B 
drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z 
PVC gr. 2 mm w kolorze mebli z zamkiem na kluczyk. Lico drzwiczek musi pokrywać się z 
wysuniętymi bardziej na zewnątrz drzwiami przesuwnymi. Trzecia półka od dołu skręcona 
na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 19 
 
ZWU.1/2/3- zabudowa wnęki na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 160/180/210 cm, 
gł. 50 cm, wys. max. 300 cm na dokumenty z nadstawką- wyposażona w zamek 
zamykany na kluczyk (szafa i nadstawka). Konstrukcja wieńcowa, wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem drewnopodobnym. Obrzeża elementów 
górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze mebli. Obrzeża ścian 
bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze mebli. Wnętrze zabudowy podzielone na dwie 
części: ubraniową i na dokumenty. W części ubraniowej zamontować 3 półki z płyty 
wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty, a w przestrzeni przeznaczonej na 
odzież zamontować wysuwany pręt na wieszaki.  5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z 
PVC gr. 1 mm w kolorze mebli. Elementy podpierające półki muszą być schowane w 
grubości półki. Ze względu na duże szerokości zabudów w środku należy zastosować 
dodatkową pionową ścianę z płyty wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem 
drewnopodobnym. Zabudowy zamykane z polu A podwójnymi drzwiami przesuwnymi z 
płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze mebli 
z zamkiem na kluczyk. Profile wieńczące drzwi przesuwne w wykończeniu aluminium 
matowego. Każde drzwi po obydwu stronach wyposażone w filce po całości wysokości 
drzwi. Tył zabudowy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. W zabudowach o szerokości 160 cm i szerszych 
dopuszcza się wykonanie tyłu z dwóch złączonych ze sobą elementów. Lico drzwi nie 
może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego ani obrysu wnęki oraz zamykając 
się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z 
aluminium matowego. Mebel na cokole wys. 7 cm. Konstrukcja nadstawki taka sama jak 
zabudowy, jednakże zamykana w polu B drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej 
melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze mebli z zamkiem na 
kluczyk. Lico drzwiczek musi pokrywać się z wysuniętymi bardziej na zewnątrz drzwiami 
przesuwnymi. Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu 
usztywnienia ścian bocznych. 
Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie 
co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 19 
 
K- kozetka lekarska- stelaż wykonany rury stalowej malowanej farbą proszkową na kolor 
biały, leże tapicerowane bezszwowo gąbką i skajem w kolorze zielonym, wyposażona w  
uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopkę  umożliwiająca poziomowanie na 
nierównym podłożu, dopuszczalne obciążenie do 180 kg, regulacja kąta nachylenia 
zagłówka +/- 40°, wysokość produktu 52 cm, długość 188 cm, szerokość 56 cm. 
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Przykładową kozetkę pokazano na Załączniku nr 8 
 
W.1- wieszak na ubrania- stojący o konstrukcji drewnianej w kolorze jasnym o wysokości 
min 150 cm. Konstrukcja wieszaka ma umożliwiać wieszanie ubrań ze wszystkich stron. 
Końcówki zakończone elementami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. 
Przykładowy wieszak pokazano na Załączniku nr 21 
 
W.2- wieszak na ubrania- stojący o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo na 
jasny kolor, np. szary lub srebrny lub chromowany o wysokości min 150 cm. Konstrukcja 
wieszaka ma umożliwiać wieszanie ubrań ze wszystkich stron. Końcówki zakończone 
elementami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. 
Przykładowy wieszak pokazano na Załączniku nr 21 
 
We wszystkich biurkach wykonać po dwa niezbędne przepusty na kable w kolorze płyty 
meblowej. Należy przewidzieć po dwa przepusty na mebel. Miejsca przepustów zostaną 
ustalone z Zamawiającym w trakcie wizji lokalnej. Wszystkie meble należy wykonać z 
płyt melaminowanych o dekorze "BUK" jak inne znajdujące się w budynku Biblioteki 
Uniwersyteckiej meble, z wyjątkiem: 

 Stołów Sr.1, Sr.2, Sr.3, Spom.1, Spom.2, Spom.3, blatów Blp.1 i Blp.2, których 
blaty należy wykonać z płyty wiórowej MDF obustronnie laminatem HPL gr. min. 
0,8 mm w kolorze Biały Platynowy już zastosowanym w meblach znajdujących się 
w Bibliotece Uniwersyteckiej lub innym równoważnym wizualnie wg Załącznika 
nr 13; 

 Biurek B.1.2, B.1.3, B.2.2, B.5, B.6 13 szt. kontenerków C.1.1, stołów S.5, S.6, 6 
szt. Sp.1.1, szaf SzB.1, szafek Sz.3 i Sz.4, regałów R.3 i R.7, 13 szt. półek P, 
narożnika NW, zabudowy ZN, 3 szt. stolika S.1.1, regałów R.1.1, R.1.2 i R1.3, 
półek PS, które należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych o dekorze Klon 
miodowy już zastosowanym w meblach znajdujących się w Bibliotece 
Uniwersyteckiej lub innym równoważnym wizualnie wg Załącznika nr 20; 

 Biurek B.2.2, które należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych Klon lub 
innym równoważnym wizualnie wg Załącznika nr 20; 

 Regał R.4, który należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych o dekorze 
Orzech Ecco wg Załącznika nr 22 lub innym równoważnym wizualnie 
dopasowanym do mebli znajdujących się w pomieszczeniu; 

 Biurek narożnych Bn.1 i Bn.2 z półkami na klawiaturę, 2 szt. kontenerków C.1.1, 
2 szt. kontenerków C.1.2, 1 szt. stolika S.1.1, 1 szt. stolika S.1.2, 1 szt. szafy 
SzU.1, 1 szt. szafy SzB.3, 3 szt. szafki Sz.5, regału R.2, regałów R1.2, R1.3, blatu 
stołu Sf oraz biurek B5, które należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych 
o dekorze Klon Biały lub innym równoważnym wizualnie wg Załącznika nr 22; 

 Stołów Sm.1.1, Sm1.2, Sm.1.3, Sm.1.4, Sk.1, Sk.2, których blat należy wykonać 
z płyty MDF laminowanej obustronnie laminatem HPL gr. min. 0,8 mm w kolorze 
BUK lub innym równoważnym wizualnie podobnym do koloru innych mebli wg 
Załącznika nr 20; 

 Szafek kuchennych SzW.1.1, SzW.1.21, Szw.1.3, SzS.1.1 i SzS.1.2.11 Olcha 
Górska lub innym równoważnym wizualnie wg Załącznika nr 12; 

 Blaty kuchenne Blk.1, Blk.2, Blk.3 i Blk.4 laminowane laminatem HPL gr. min. 0,8 
mm w kolorze Sira Żółta lub inny równoważnym wizualnie wg Załącznika nr 13; 

 Biurka B.7.1 i B.7.2, kontenerków C.3, stolika S.3.1, stołu S.7, komody Sz.6, 
witryny Sz.7, szafy Sz.8 i SzU.3 z płyty wiórowej lub MDF oklejonej w całości 
fornirem naturalnym grubości min. 0,5 mm z drewna brzozowego lub olchowego 
wybarwionego na kolor czekoladowy. 

Półki na klawiaturę do biurek należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych tym 
samym o dekorze, co poszczególne biurka. Wykonawca zamontuje je na miejscu 
montażu wg wskazówek Użytkownika. 
Otwory umożliwiające regulację wysokości półek, które nie będą w wykorzystane zaślepić 
zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze mebli. 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbki 5 fornirów, w tym brzozowego i 
olchowego, wybarwionych na kolor czekoladowy oraz kilku listew ozdobnych celem 
ostatecznej akceptacji wyglądu mebli fornirowanych. 
Wszystkie elementy składowe poszczególnych mebli będą łączone na łączniki 
mechaniczne niewidoczne od zewnątrz i od wewnątrz. 
Półki na klawiaturę Wykonawca zamontuje na miejscu dostawy wg wytycznych 
Zamawiającego. 
 
UWAGA: 
Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji bezwzględnie odbędzie wizję lokalną 
celem potwierdzenia wymiarów. Niniejszy wymóg dotyczy w szczególności 
zabudów. W przypadku biurek wykonawca zweryfikuje wysokość płyty 
usztywniającej i głębokość płyt pionowych pod kątem zlokalizowanych w 
ścianach przyłączy elektrycznych i sieciowych. 
W przypadku wykonywania kilku frontów w jednym meblu, fronty muszą być 
wykonywane z jednej płyty lub oklejone jednym pasmem forniru w ten sposób, 
aby zachować ciągły rysunek usłojenia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania korekt dekorów płyt 
melaminowanych w nieznacznej ilości mebli w zakresie BUK-Klon Miodowy-Klon 
Biały. Przed przystąpienie do produkcji Wykonawca uzgodni ostateczną 
kolorystykę.  
 
Zestawienia ilościowe zamawianych elementów: 
 
L.p. Typ elementu Ilość sztuk 

1 Biurka (wg załącznika nr 
1a do OPZ) 

91 

2 
Kontenerki (wg 

załącznika nr 1a do 
OPZ) 

64 

3 
Stoły (wg załącznika nr 

1b do OPZ) 
71 

4 
Szafy (wg załącznika nr 

1c do OPZ) 69 

5 Regały (wg załącznika 
nr 1d do OPZ) 

17 

6 
Asortyment różny (wg 

załącznika nr 1d do 
OPZ) 

128 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1a: Zestawienie ilościowe biurek i kontenerków; 
Załącznik nr 1b: Zestawienie ilościowe stołów; 
Załącznik nr 1c: Zestawienie ilościowe szaf i szafek; 
Załącznik nr 1d: Zestawienie ilościowe regałów i asortymentu różnego; 
Załącznik nr 2: Konstrukcja biurek B.1.1, B.1.2 i B.1.3; 
Załącznik nr 3: Konstrukcja biurek Bn.1 i Bn.2; 
Załącznik nr 4: Konstrukcja biurek B.2.1, B.2.2 i B.3; 
Załącznik nr 5: Konstrukcja burek B.4, B.5 i B.6; 
Załącznik nr 6: Konstrukcja biurek B.7.1 i B.7.2; 
Załącznik nr 7: Konstrukcja kontenerków C.1.1, C.1.2, C.2 i C.3; 
Załącznik nr 8: Przykładowy stolik mobilny i przykładowa kozetka; 
Załącznik nr 9: Konstrukcja szafek Sz.1, Sz.2, Sz.3, Sz.4 i Sz.5; 
Załącznik nr 10: Konstrukcja komody Sz.6, witryny Sz.7, szafy Sz.8, oraz szafek SzD.1 i SD.2; 
Załącznik nr 11: Konstrukcja szaf SzB.1, SzB.2, SzB.3, SzB.4 i SzP; 
Załącznik nr 12: Szafki kuchenne już używane w pokojach socjalnych; 
Załącznik nr 13: Wygląd blatów w zastosowanych w pomieszczeniach oraz przykładowa 

listwa ozdobna wieńca górnego; 
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Załącznik nr 14: Konstrukcja szaf SzU.1, Szu.2 i Sz.U3; 
Załącznik nr 15: Konstrukcja regałów R.1.1, R.1.2 i R1.3; 
Załącznik nr 16: Konstrukcja regałów R.2, R.3 i R.4; 
Załącznik nr 17: Konstrukcja regałów R.5, R.6 i R.7; 
Załącznik nr 18: Konstrukcja zabudowy ZN; 
Załącznik nr 19: Konstrukcja zabudów ZW.1, ZW.2, ZW.3 i ZW.4; 
Załącznik nr 20: Kolorystyka mebli obecnie używanych w Bibliotece Uniwersyteckiej; 
Załącznik nr 21: Przykładowe wieszaki W.1 i W.2. 
Załącznik nr 22: Przykładowe dekory Orzech Ecco i Klon Biały. 
 
 
 
 
 
 
 
 


