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Postępowanie nr: WB.2410.26 .2019.RM 

Załącznik nr 6  do SIWZ 

Specyfikacja rodzajowo-ilościowa 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę mebli laboratoryjnych, taboretów oraz 

metalowych ognioodpornych szaf magazynowych. 

 

Specyfikacja ogólna 
Pomieszczenia do których należy dostarczyć meble znajdują się na pierwszym, drugim i 

trzecim piętrze budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka 

Joliot-Curie 14a. 

 

Cechy wspólne mebli: 

1. Stoły Laboratoryjne: stoły muszą być wykonane z części stelażowej typ „C”, blatów 

zamontowanych na tych stelażach oraz szafek podwieszonych lub przejezdnych pod blatami 

oraz w oznaczonych miejscach nadstawki zamontowane do blatów. Noga „C” musi być 

wykonana w całości z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju prostokątnym nie 

mniejszym niż 60x30x2 mm i musi być zaopatrzona w stopy regulacyjne umożliwiające 

poziomowanie stołów. Łącznik górny stelaża musi być wykonany z kształtownika stalowego 

zamkniętego o przekroju prostokątnym nie mniejszym niż 60x30x2 mm. Łącznik ten musi 

zapewniać podparcie blatu na całym obwodzie. Łącznik tylny stelaża musi być wykonany z 

kątownika stalowego o wymiarach nie mniejszych niż 30x30x2 mm. Nadstawki muszą być 

wykonane z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym nie mniejszym 

niż 20x20x2 mm oraz półek wykonanych z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie 

widoczne krawędzie półki oklejone okleiną PCV min 2mm. Długość nadstawek wg specyfikacji 

poniżej. Wszystkie stalowe elementy stelaża i nadstawki muszą być pokryte mieszanką 

epoksydowo-poliestrową. 

2. Blaty robocze stołów laboratoryjnych:  

2.1. Blaty laminowane typu postforming o grubości 28 mm: powierzchnia blatu wykonana z 

laminatu HPL o grubości nie mniej niż 0,8 mm, wytrzymałego na oddziaływanie 

większości barwników i rozpuszczalników oraz długotrwałe działanie temperatury do 100 

stopni Celsjusza. Konstrukcja nośna wykonana z płyty wiórowej klasy I, typ E-1 
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2.2. Blaty z ceramiki litej z podwyższonym obrzeżem: muszą być wykonane z 

wielkogabarytowej ceramiki litej ułożonej na płycie bazowej z jak najmniejszą ilością 

połączeń, spoinowane fugą epoksydową. Podwyższone obrzeże musi być wykonane z 

oryginalnych kształtek rantowych ceramicznych. 

2.3. Blaty z ceramiki monolitycznej z podwyższonym obrzeżem: muszą być wykonane z 

jednorodnej ceramiki w całym przekroju a obrzeże zintegrowane z nią bez spoin i łączeń 

– monolityczny spiek ceramiczny bez żadnych elementów dodatkowych. Grubość blatu 

minimum 37 mm, w tym podwyższone obrzeże o wysokości 7 mm. Blat musi być 

wykonany w jednolitym kolorze na całej powierzchni 

3. Zlewy laboratoryjne – zlewy ceramiczne muszą być wykonane z ceramiki monolitycznej 

wypalane na miarę zgodnie ze specyfikacją poniżej. 

4. Szafki laboratoryjne – wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 

18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone doklejką PCV min. 2 mm. Zawiasy 

oksydowane puszkowe średnicy 35 ,, z funkcją domykania (nie gorsze niż firmy BLUM). 

Szuflady wykonane w systemie METABOX z funkcją domykania. Uchwyty u-kształtne prętowe 

o średnicy minimum 8 mm, wykonane z tworzywa o kolorze szarym o rozstawie 9,6 mm. 

5. Armatura laboratoryjna – cała armatura zastosowana w wyposażeniu musi być armaturą 

laboratoryjną, chemoodporną, pokrytą epoksydową powłoką ochronną EPS koloru 

popielatego, pokrętła swoim kolorem oznaczają rodzaj danego medium zgodnie z obecnie 

obowiązującą normą. 

 

Specyfikacja szczegółowa 
T-1 – Taboret laboratoryjny niski na kółkach z wysoką kolumną. Siedzisko z czarnego poliuretanu. 

Zakres regulacji siedziska 55-80 cm (+/- 1 cm), regulacja wysokości za pomocą podnośnika 

pneumatycznego o skoku 25 cm, siedzisko o średnicy 33 cm pokryte pianką poliuretanową integralną 

w kolorze czarnym, odporne na czynniki chemiczne, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. 

Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące. Taboret wyposażony w kółka.  

Ilość sztuk – 20. 

 

S-1 – Stanowisko do mycia ze zlewem laboratoryjnym i umywalką. Wymiary 1300x750 mm h=900 

mm. Blat z ceramiki litej wielkogabarytowej z podwyższonym brzeżem. Stelaż stalowy typu C 

malowany proszkowo. Elementy składowe stanowiska: 1 x szafka zlewozmywakowa, 1 x zlew 

ceramiczny 450x450 mm gł. 280 mm z ceramiki monolitycznej wypalany na miarę, 1 x umywalka 

ceramiczna wpuszczana w blat, 1 x laboratoryjna bateria z/c woda z blatu, 1 x bateria umywalkowa, 1 

x zawór z wylewką do wody dejonizowanej. Sztuk – 1. 

 

S-2 – Stół pod wirówkę. Wymiary: 1000x700 mm, h=720 mm. Blat laminowany typu postforming o 

grubości 28 mm. Stelaż spawany z profilu 30x30 mm malowany proszkowo. Pod blatem szafka 

laminowana wkładana w stelaż (2 x drzwiczki i 1 x półka). Sztuk – 1. 

 

SZ-1 – Szafka wisząca laminowana o wymiarach 1040x300 mm, h=720 mm. Wyposażenie: 1 x półka, 2 

x drzwiczki. Sztuk - 5 
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S-3 – Stół przyścienny. Wymiary: 5200x600 mm, h=900 mm. Blat laminowany typu postforming o 

grubości 28 mm. Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo. Wyposażenie: 2 x szafka podwieszona 

szer. 600 mm (1 x drzwiczki), 2 x szafka podwieszona szer. 1200 mm (2 x szuflada, 2 x drzwiczki). 

Sztuk – 1. 

 

S-4 – Stół wyspowy. Wymiary: 3100x1000, h=900 mm. Blat laminowany typu postforming o grubości 

28 mm. Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo. Wyposażenie: 4 x szafka przejezdna szer. 450 

mm (1 x szuflada i 1 x drzwiczki), 1 x słupek prądowy (6 gniazd 230V). Sztuk – 1. 

 

B – Biurko laboratoryjne laminowane. Wymiary: 1300x700 mm, h=750 mm. Blat laminowany typu 

postforming o grubości 28 mm. Wyposażenie – 1 x kontener z szufladami szer. 450 mm (3 x szuflada). 

Sztuk – 2. 

 

S-5 – Stół przyścienny z nadstawką. Wymiary: 4590x600 mm, h=900 mm. Blat laminowany typu 

postforming o grubości 28 mm. Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo. Wyposażenie: 2 x szafka 

podwieszana szer. 600 mm (1 x drzwiczki), 2 x szafka podwieszana szer. 1000 mm (2 x szuflada + 2 x 

drzwiczki). Sztuk – 1. 

 

D – Dygestorium laminowano ceramiczne z filtrem i wentylatorem. Wymiary: 1200x850 mm, h=2450 

mm. Komora laminowana wyłożona ceramiką. Lampa poza komorą roboczą. Dygestorium musi być 

urządzeniem wolnostojącym (bez konieczności kotwiczenia do ściany). Sposób wentylacji szczelinowy 

poprzez podwójną tylną ścianę w komorze dygestorium. Komora robocza wykonana z płyty 

laminowanej o grubości 25 mm, wyłożona wewnątrz ceramiką litą wielkogabarytową. Komora 

robocza postawiona na stelażu stalowym malowanym proszkowo, wyposażonym w stopki do 

regulacji poziomu. Wymiary wewnętrzne dygestorium: 1140x700 mm, h=1150 mm. Blat dygestorium 

wykonany z wielkogabarytowej ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem z czterech stron. 

Ceramika monolityczna – jednorodna w całym przekroju a obrzeże zintegrowane z nią bez spoin i 

łączeń/ Grubość blatu minimum 32 mm, w tym podwyższone obrzeże o wysokości 7 mm. Blat 

wykonany w jednolitym kolorze na całej powierzchni. Przednia krawędź blatu o kształcie 

zapewniającym w trakcie przepływu powietrza brak turbulencji – promień o wartości minimum 30 

mm. Blat w dygestorium zaopatrzony w zlew ceramiczny, zamontowany metodą podklejenia pod 

spodnią powierzchnią blatu. Wnętrze dygestorium wyłożone ceramiką litą z możliwie najmniejszą 

ilością fug. Okno dygestorium wykonane z metalowej ramy malowanej proszkowo mieszanką 

poliestrowo-epoksydową, szyba wykonana ze szkła bezpiecznego klejonego. Dygestorium musi 

posiadać system mechanicznego zabezpieczenia okna przed niekontrolowanym otwarciem powyżej 

50 cm zgodnie z PN/EN 14175-2 oraz wyposażone w wentylowaną szafkę dwudrzwiową wykonaną z 

płyty laminowanej wyłożonej polipropylenem. Ponadto musi być wyposażone w listwę armaturową 

umieszczoną pod blatem roboczym, która zawiera media: 2 gniazda elektryczne 230V. Dygestorium 

musi być wyposażone w jednolity sterownik urządzenia zawierający następujące funkcje:  

- czujnik przepływu powietrza, który pozwala na kontrolę i sygnalizację stanów alarmowych oraz 

pracy urządzenia (zgodnie z normą PN-EN 14175) oraz sygnalizację zużycia filtra. Dygestorium musi 

mieć filtr węglowy oraz wentylator zapewniający prowadzenie prac w dygestorium bez konieczności 

podłączenia do kanału wentylacyjnego. Szafka dygestorium wentylowana, wyłożona PP. Sztuk – 1. 
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T-2 – Taboret laboratoryjny wysoki z podnóżkiem. Siedzisko z czarnego poliuretanu. Zakres regulacji 

siedziska 55-80 cm (+/- 1 cm), regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 

25 cm, siedzisko o średnicy 33 cm pokryte pianką poliuretanową integralną w kolorze czarnym, 

odporne na czynniki chemiczne, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Łatwe do 

utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące. Taboret wyposażony w podnóżek i stopki.  

Ilość sztuk – 20. 

 

K – Krzesło laboratoryjne obrotowe: zakres regulacji siedziska 45-58 cm (+/- 1 cm), regulacja 

wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13 cm, siedzisko 46x42 cm (szer. x gł.), 

oparcie 41x31 cm (szer. x wys.). Siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową integralną (kolor 

popiel), odporne na czynniki chemiczne, promieniowanie UV, odporne na uszkodzenia mechaniczne. 

Regulacja oparcia – chromowany stalowy wspornik. Krzesło musi być łatwe do utrzymania w czystości 

i odporne na środki dezynfekujące. Sztuk – 2. 

 

SZ-2 – Laboratoryjna szafa metalowa ubraniowo-półkowa. Wymiary 1000x550 mm, h=1990 mm. 

Wyposażenie: 2 x drzwi przesuwne, 1 x zamek cylindryczny dwupunktowy, 1 x przegroda pionowa, 1 

x półka stała, 3 x półka przestawna, 1 x drążek na ubrania. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej 

o grubości 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy grubości 0,8 

mm malowanej proszkowo. Drzwi przesuwne zamykane  zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w 

uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki ze stali malowanej proszkowo. Szafka 

posiada przegrodę pionową oraz 4 półki. Maksymalne obciążenie półki – 60 kg. Kolor korpusów: jasny 

popiel – RAL 7035, kolor frontów: 11 szaf malowanych na zielono (RAL do ustalenia) oraz 10 szaf 

malowanych od frontu na niebiesko (RAL do ustalenia). 

 

SZ-3 – Laboratoryjna szafa metalowa. Wymiary: 1000x550 mm, h=1990 mm. Wyposażenie: 2 x drzwi 

przesuwne, 1 x zamek cylindryczny dwupunktowy, 8 x półka przestawna. Wieniec szafy wykonany z 

blachy stalowej o grubości 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 

grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. Drzwi przesuwne zamykane  zamkiem cylindrycznym oraz 

wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki ze stali malowanej 

proszkowo. Szafka posiada przegrodę pionową oraz 8 półek – po 4 na każdą stronę szafy. 

Maksymalne obciążenie półki – 60 kg. Kolor korpusów: jasny popiel – RAL 7035, kolor frontów: 16 

szaf malowanych na zielono (RAL do ustalenia) oraz 24 szaf malowanych od frontu na niebiesko (RAL 

do ustalenia), jedna szafa malowana od frontu na czerwono (RAL do ustalenia). 

 

SZ-4 – Nadstawka na szafę laboratoryjną. Wymiary: 1000x550 mm, h=600 mm. Wyposażenie: 2 x 

drzwi przesuwne, 1 x zamek cylindryczny dwupunktowy, 1 x półka przestawna. Wieniec szafy 

wykonany z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe 

elementy z blachy grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. Drzwi przesuwne zamykane  zamkiem 

cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki ze 

stali malowanej proszkowo. Szafka posiada przegrodę pionową oraz 2 półki (po jednej na każdą 

połowę szafy). Maksymalne obciążenie półki – 60 kg. Kolor korpusów: jasny popiel – RAL 7035, kolor 

frontów: 27 szaf malowanych na zielono (RAL do ustalenia) oraz 34 szaf malowanych od frontu na 

niebiesko (RAL do ustalenia), jedna szafa malowana od frontu na czerwono (RAL do ustalenia). 
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SZ-5 – Laboratoryjna szafa metalowa. Wymiary: 1400x550 mm, h=1990 mm. Wyposażenie: 2 x drzwi 

przesuwne, 1 x zamek cylindryczny dwupunktowy, 1x przegroda pionowa, 8 x półka przestawna. 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 

Pozostałe elementy z blachy grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. Drzwi przesuwne zamykane  

zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25 mm 

półki ze stali malowanej proszkowo. Szafka posiada przegrodę pionową oraz 8 półek – po 4 na każdą 

stronę szafy. Maksymalne obciążenie półki – 60 kg. Kolor korpusów: jasny popiel – RAL 7035, kolor 

frontów: 25 szaf malowanych na zielono (RAL do ustalenia) oraz 34 szaf malowanych od frontu na 

niebiesko (RAL do ustalenia), dwie szafy malowane od frontu na czerwono (RAL do ustalenia). 

 

SZ-6 – Nadstawka na szafę laboratoryjną. Wymiary: 1400x550 mm, h= 600 mm. Wyposażenie: 2 x 

drzwi przesuwne, 1 x zamek cylindryczny dwupunktowy, 1x przegroda pionowa, 2 x półka 

przestawna. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 

ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. Drzwi przesuwne 

zamykane  zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne 

co 25 mm półki ze stali malowanej proszkowo. Szafka posiada przegrodę pionową oraz 2 półki – po 1 

na każdą stronę szafy. Maksymalne obciążenie półki – 60 kg. Kolor korpusów: jasny popiel – RAL 

7035, kolor frontów: 25 szaf malowanych na zielono (RAL do ustalenia) oraz 34 szaf malowanych od 

frontu na niebiesko (RAL do ustalenia), dwie szafy malowane od frontu na czerwono (RAL do 

ustalenia). 

 

Uwagi ogólne 

 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 na stało laboratoryjne, wydany przez 

upoważnioną zewnętrzną jednostkę badawczą 

2. Deklaracja zgodności producenta z normą PN-EN 14175 cz. 2 i 3 na dygestoria 

3. Atest PZH na blaty laminowane typu postforming 

4. Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na blaty z ceramiki monolitycznej 

5. Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na płyty z wielkogabarytowej ceramiki litej gr. 8 mm 

6. Certyfikat PN EN ISO 9001:2015 potwierdzający kompetencje oferenta przynajmniej w 

zakresie: produkcja, montaż, dostawa i serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz 

urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytacyjną w tym zakresie 

7. Certyfikat PN EN ISO 14001:2015 potwierdzający kompetencje oferenta przynajmniej w 

zakresie: produkcja, montaż, dostawa i serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz 

urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytacyjną w tym zakresie 

8. Certyfikat PN EN ISO 18001:2004 potwierdzający kompetencje oferenta przynajmniej w 

zakresie: produkcja, montaż, dostawa i serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz 

urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytacyjną w tym zakresie 

9. Atest niepalności na szafy metalowe (SZ-2, SZ-3, SZ-4,SZ-5, SZ-6) zgodnie z normą PN EN 

13501-1:2008, Szafy muszą spełniać klasy co najmniej: A2 – materiał niepalny, S1 – bardzo 

ograniczona ilość gazów ze spalania, d0 – płonące krople lub cząstki nie mogą być 

emitowane. 
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10. Dostawa obejmuje wniesienie, montaż, wykonanie podejść instalacyjnych i podłączenie 

energii elektrycznej, wykonanie podejść instalacyjnych wody, wody dejonizowanej i 

kanalizacji. 

 

 

Lp. Typ elementu oznaczenie sztuk 
1 Taborety na kółkach T-1 20 

2 Stanowisko do mycia S-1 1 

3 Stół pod wirówkę S-2 1 

4 Szafa wisząca SZ-1 5 

5 Stół przyścienny S-3 1 

6 Stół wyspowy S-4 1 

7 Biurko laboratoryjne B 2 

8 Stół przyścienny z nadstawką S-5 1 

9 Dygestorium D 1 

10 Taborety na stopkach T-2 3 

11 Krzesła laboratoryjne K 2 

12 Szafa ubraniowo-półkowa metalowa SZ-2 21 

13 Szafa aktowa metalowa SZ-3 41 

14 Nadstawka na szafę metalowa 1000 mm SZ-4 62 

15 Szafa metalowa 1400 mm SZ-5 61 

16 Nadstawka na szafę metalowa 1400 mm SZ-6 61 

 

 

Szkice poglądowe 

 

 

Poz. 1 (T-1) 
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Poz. 2 (S-1) 

 
 

Poz. 3 (S-2) 
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Poz. 4 (SZ-1) 

 
 

Poz. 5 (S-3) 
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Poz. 6 (S-4) 

 
 

Poz. 7 (B) 
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Poz. 8 (S-5) 
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Poz. 9 (D) 

 
 

Poz. 10 (T-2) 
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Poz. 11 (K) 

 
 

Poz. 12, 13, 14 (SZ-2, SZ-3, SZ-

4)
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Poz. 15 i 16 (SZ-5, SZ-6) 

 
 

 


