
Strona 1 z 13 
 

Załącznik nr 7a do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 1 – 
zmieniony2 

BZP.2420.13.2016.PM 

 
 
Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli  do budynku Wydziału 
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Cybulskiego 30-34 
we Wrocławiu. 

 
Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną 

 
B.1- biurko komputerowe z półką na klawiaturę o wymiarach 100x140xh75cm z 
wycięciem- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta 
usztywniająca z płyty wiórowej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 
2mm w kolorze mebli. Krawędź dolna boków też ma być zabezpieczona obrzeżem 
PVC gr. 2mm. 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. 
Wykonawca uwzględni możliwość wykonania biurek "lewych" i "prawych" 
w ilości ustalonej z Użytkownikiem. 
Półka pod klawiaturę o wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej laminowanej 
fabrycznie laminatem drewnopodobnym tym samym co biurka o gr. 15-20mm. 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 wskazanych przez 
Zamawiającego biurek podczas montażu w poszczególnych pokojach. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 2. 
 
B.1.1- biurko komputerowe z półką na klawiaturę o wymiarach 100x200xh75cm z 
wycięciem- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta 
usztywniająca z płyty wiórowej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 
2mm w kolorze mebli. Krawędź dolna boków też ma być zabezpieczona obrzeżem 
PVC gr. 2mm. 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. 
Półka pod klawiaturę o wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej laminowanej 
fabrycznie laminatem drewnopodobnym tym samym co biurka o gr. 15-20mm. 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 wskazanych przez 
Zamawiającego biurek podczas montażu w poszczególnych pokojach. 
Przestrzeń pomiędzy dwoma pionowymi elementami zamknąć drzwiczkami z płyty 
wiórowej melaminowanej  gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Na 
wysokości 5 cm zamontować podłogę tak powstałej szafki z tej samej płyty na cokoliku, a 
plecy zamknąć płytą z twardego HDF w kolorze mebla. W plecach przygotować przepust 
na kabel zasilający. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3. 
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B.3- biurko wymiarach 70x150xh75cm- Wszystkie elementy z płyty wiórowej 
melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty wiórowej oklejonej fabrycznie. 
Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze mebli. Krawędź dolna boków też 
ma być zabezpieczona obrzeżem PVC gr. 2mm. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W 
meblach wykonać po jednym przepuście na kable w miejscu wskazanym 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. 
Półka pod klawiaturę o wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej laminowanej 
fabrycznie laminatem drewnopodobnym tym samym co biurka o gr. 15-20mm. 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 wskazanych przez 
Zamawiającego biurek podczas montażu w poszczególnych pokojach. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 4. 
 
C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z 
czterema szufladami w tym pierwsza od góry płytka w formie piórnika. Konstrukcja 
kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów 
górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze mebli. 
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. 
Najwyższa szuflada w formie piórnika. 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 5. 
 
C.2- Dostawka do biurka o wym. ok. wys. 75cm, gł. 70cm, szer. 42cm. z pięcoma 
szufladami w tym pierwsza od góry płytka w formie piórnika. Konstrukcja dostawki 
wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego, 
dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze mebli. 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. Najwyższa szuflada w formie 
piórnika. 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. Mebel na cokoliku wys. 5 cm. Uchwyty do frontów w formie relingów z 
aluminium matowego. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5. 
 
S.1- stolik okrągły o średnicy blatu 60cm 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. 
Stolik tego typu używany przez użytkownika pokazano na Załączniku nr 14. 
 
S.4.1- ławka dwuosobowa do sali seminaryjnej o wym.: 120x60xh75cm- Blat z płyty 
wiórowej melaminowanej. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. kątownik  stalowy) i nogi 
(np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze 



Strona 3 z 13 
 

wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołów na 100 kg. 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. Pod blatem po obu stronach należy do konstrukcji wsporczej zamontować 
haczyki na torby. Wzdłuż jednego dłuższego boku zamontować osłonową płytę z płyty 
wiórowej melaminowanej oklejonej obrzeżem PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 6. 
 
S.5- ławka trzyosobowa do sali seminaryjnej o wym.: 180x60xh75cm- Blat z płyty 
wiórowej melaminowanej. 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. W nogach 
zamontować system regulacji wysokości. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w 
kolorze blatu. Pod blatem po obu stronach należy do konstrukcji wsporczej zamontować 
haczyki na torby. Wzdłuż jednego dłuższego boku zamontować osłonową płytę z płyty 
wiórowej melaminowanej oklejonej obrzeżem PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 6. 
 
S.6- Stół rozsuwany- o wym.: 100x200xh77cm (w pozycji złożonej) po rozłożeniu 
100x250 lub 300xh77cm. rozkładanie ma być realizowane poprzez dołożenie dwóch 
wstawek o wym. 100x50 cm w środek po rozsunięciu połówek blatu. Pod blatem będzie 
zasobnik do przechowywania wstawek. Pod blatem umieszczona będzie odpowiednia 
konstrukcja (stalowa ocynkowana) umożliwiająca gładkie rozsuwanie połówek blatu 
nośność stołu po rozłożeniu min 30kg. w połówkach blatu i we wstawkach zamontować 
system bolców i otworów zapobiegający przypadkowemu wysunięciu wstawek po 
rozłożeniu stołu. W pozycji złożonej i rozłożonej wszystkie elementy blatu muszą tworzyć 
jednolitą płaszczyznę oraz równość krawędzi bocznych (brak uskoków). Blat z płyty 
wiórowej melaminowanej. Konstrukcja wsporcza (nogi i elementy poziome) z litego 
drewna barwionego w kolorze zbliżonym do koloru blatu. Nie dopuszcza się, aby po 
rozsunięciu stołu konieczne było dostawianie nóg pośrednich.  
Przykładowy stół rozsuwany pokazano na Załączniku nr 17. 
 
S.7.1- stół o wym.: 70x160xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej. 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 
blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7. 
 
S.7.2- stół o wym.: 70x250xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej. 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 
blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7. 
 
S.7.3- stół o wym.: 75x200xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej. 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 
blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7. 
 



Strona 4 z 13 
 

S.7.4- dostawka w kształcie ćwiartki koła o średnicy 75 cm do stołu S.7.3: h75cm- Blat z 
płyty wiórowej melaminowanej. 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 blatu. 
 
S.7.5- stół o wym.: 80x150xh75cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej. 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 
blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7. 
 
S.7.6- stolik dwuosobowy konferencyjny o wym.: 70x70xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. 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. W nogach 
zamontować system regulacji wysokości. Obrzeża blatu wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w 
kolorze blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7. 
 
S.7.7- stół do sali komputerowej o wym.: 60x200xh75cm- Blat z płyty wiórowej 
melaminowanej. 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 blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 7a. 
 
S.8- stół w kształcie elipsy do pomieszczenia socjalnego o wym.: 80x150xh75cm- Blat z 
płyty wiórowej melaminowanej. 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. W 
razie konieczności Zamawiający dopuści montaż nóg pośrednich. Konstrukcja wsporcza i 
nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Obrzeża blatu wykonać z 
taśmy PVC gr. 2mm w kolorze blatu. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 8. 
 
Sz.1- szafa 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 (pole A) 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 
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Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9. 
 
Sz.1.1- szafa 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 dwiema parami drzwiczek 
podwójnych ze szkła bezbarwnego hartowanego o grubości 4 mm z jedną warstwą folii  
zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na większe drzwiczki i dwa 
zawiasy na mniejsze 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.1.2- szafa archiwalna o wym.: szer. 80 cm, gł. 55 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 (pole A) 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. 
Druga i czwarta 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 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9. 
 
Sz.2- szafa na dokumenty/ubraniowa 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. 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, a w przestrzeni przeznaczonej na odzież zamontować pręt wysuwany 
umożliwiający wieszanie ubrań "jedno za drugim". 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 zamkiem 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 
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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 o. 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 10. 
 
Sz.2.1- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 120 cm, gł. 50 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. 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, a w przestrzeni przeznaczonej na odzież zamontować pręt wysuwany 
umożliwiający wieszanie ubrań "jedno za drugim". 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 zamkiem 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 melaminowanej o. 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 10. 
 
Sz.3.1- szafa ubraniowa o wym.: szer. 60 cm, gł. 50 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. Wnętrze 
szafy podzielone na dwie części: ubraniową i na dokumenty. Wewnątrz zamontować 3 
półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty, a w przestrzeni 
przeznaczonej na odzież zamontować pręt wysuwany umożliwiający wieszanie ubrań 
"jedno za drugim". Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Szafa zamykana (pole A) 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. Druga półka od góry skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w 
celu usztywnienia ścian bocznych. 
Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 11. 
 
Sz.4- szafka zlewozmywakowa o wym.: szer. 70 cm, gł. 58 cm. wys. 86 cm- Konstrukcja 
szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Element górny wykonany z 
blatu kuchennego gr. 4 cm laminowanego laminatem HPL. W blacie należy wyciąć otwór 
na zlew wg szablonu dostarczonego przez Zamawiającego.  Obrzeża elementów górnego i 
bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Szafka zamykana drzwiczkami 
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podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Zastosować co najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Uchwyty do drzwiczek w formie 
relingów z aluminium matowego. Mebel na nóżkach wys. 10 cm zamaskowanych cokołem 
z płyty melaminowanej cofniętym w stosunku do lica drzwiczek o 5 cm. Na szafce 
zamontować zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i podłączyć do 
syfonem do instalacji kanalizacji sanitarnej. W zlewie, w miejscu uzgodnionym w 
Zamawiającym, wykonać otwór na baterię. Wymiary i geometrię zlewów zastosowanych 
w innych pomieszczeniach Wydziału pokazano na Załączniku nr 15. Zamawiający 
dopuszcza, aby wymiary zamontowanych zlewów mieściły się w tolerancji (+/- 5mm) w 
stosunku do wymiarów podanych na  Załączniku nr 15. 
Blat z obu stron zakończyć listwami z tworzywa sztucznego zabezpieczającego przed 
penetracją wody. Na styku blatu i ściany zastosować listwę uszczelniającą.   
 
R.1- regał na dokumenty o wym.: szer. 80 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 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 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. 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. 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 12. 
 
R.2- regał na dokumenty o wym.: szer. 80 cm, gł. 30 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 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 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. 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. 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 12. 
 
R.2.1- regał otwarty o wym.: szer. 80 cm, gł. 30 cm. wys. 220 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. 5 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 
mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. 
Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian 
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bocznych. Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm w kolorze płyty 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 12. 
 
R.2.2- regał na dokumenty o wym.: szer. 40 cm, gł. 30 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 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 drzwiczkami 
pojedynczymi 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. 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 12. 
 
R.3- regał/ dostawka do biurka o wym.: szer. 100 cm, gł. 36 cm. wys. 75 cm (równa 
wysokości biurek). 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. 1 półek z 
płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półkę 
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 płyty mebli. Mebel bez 
cokołu, na nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z 
wnętrza regału. Nad i pod półką nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów 
umożliwiających regulację wysokości prześwitów. 
 
R.4- regał otwarty narożny na dokumenty o wym.: szer. 100 cm, gł. 38,5-60 cm. wys. 
220 cm. Będzie składał się z dwóch ścian o szerokości 38,5 cm i 60 cm gr. 18 mm, 
wieniec górny i dolny o gr. 25 mm oraz 5 półek gr. 18 mm. Wszystkie elementy z płyty 
wiórowej melaminowanej. Obrzeża wieńców wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze 
płyty. Obrzeża ścian bocznych i półek z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 
podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Regał ma pełnić rolę 
wypełnienia luki w narożniku po zestawieniu dwóch szaf Sz.1 ustawionych już w 
pomieszczeniu 4088. Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o 
grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli (przestrzeń pierwszego prześwitu od 
dołu bez płyty) Mebel bez cokołu, na nóżkach dopasowanych do wysokości nóżek szaf 
ustawionych już w pokoju 4088 pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z 
wnętrza regału. Druga półka od dołu oraz czwarta skręcone na stałe ze ścianami 
bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. 
Zdjęcie narożnika, który zapełnić ma regał R.4 pokazano na Załączniku nr 16. 
 
Sz.k- szafka na komputer o wym.: szer. 43 cm, gł. 60 cm. wys. 76 cm- wyposażona w 
zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafki 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. Szafka 
zamykana drzwiczkami pojedynczymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 



Strona 9 z 13 
 

obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk. Zastosować co 
najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafki pełny (z jednego kawałka) wykonany z 
płyty wiórowej melaminowanej. 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 kółkach. 
Wieniec górny będzie miał wymiary 47cmx70 cm. Będzie wystawał po 2 cm na boki, 6 cm 
poza lico drzwiczek i 4 cm poza zewnętrzną płaszczyznę pleców. Minimalna grubość 
elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 13. 
 
W.1- wieszak naścienny - Naścienny panel płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty o wymiarach 100 cm x 200 cm. Na panelu 
zamocować należy 30 pojedynczych haczyków na ubrania w równomiernych odstępach. 
Panel należy zamocować na ścianie. Miejsca po wkrętach mocujących zamaskować 
zaślepkami w kolorze płyty. 
 
W.2- wieszak stojący 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 na ubrania pokazano na Załączniku nr 15. 
 
P.2- półki wiszące nad biurko zamontowania na ścianie o wym. szer. 80 cm x gł. 22 cm. 
wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 28 mm. oklejonej obrzeżem PVC gr 2 
mm w kolorze półki. Dwupółkowe; z prześwitem 33cm; ograniczające elementy pionowe 
o szerokości 22 cm będą wystawać o 20 cm ponad wyższą półkę. Wykonawca dostosuje 
sposób montażu. 
 
Z.4- zabudowa narożna w pomieszczeniu socjalnym o długości całkowitej ok. 140 cm+ 
130 cm składająca się kuchennych szafek stojących przykrytych blatem kuchennym z 
jedną szafką pod zlewozmywak i szafkami wiszącymi z jedną szafką z ociekaczem. Szafki 
stojące na nóżkach wys. 10 cm zamaskowanych cokołem z płyty melaminowanej 
cofniętym w stosunku do lica drzwiczek o 5 cm w konfiguracji: 1x60 (pustka pod 
lodówkę) + 1x70 cm (szafka pod zlewozmywak)  + 1x100 + 1x40 cm przykryte blatem 
kuchennym gr. 5 cm pokrytym laminatem HPL. Głębokość szafek stojących: 58 cm 
(mierzone z drzwiczkami). Blat powinien wystawać 2 cm poza lico drzwiczek szafek 
stojących. Szafka zlewozmywakowa zamykana będzie podwójnymi drzwiczkami, szafka 
"40" i "100" drzwiczkami pojedynczymi. Szafka "100" będzie narożna sąsiadująca z 
szafką zlewozmywakową. W szafkach "40" i "100" zamontować dwie półki w 
równomiernym rozstawie. Na szafce zlewozmywakowej zamontować zlew ze stali 
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i podłączyć do syfonem do instalacji 
kanalizacji sanitarnej. W zlewie, w miejscu uzgodnionym w Zamawiającym, wykonać 
otwór na baterię.  Wymiary i geometrię zlewów zastosowanych w innych 
pomieszczeniach Wydziału pokazano na Załączniku nr 15. Zamawiający dopuszcza, aby 
wymiary zamontowanych zlewów mieściły się w tolerancji (+/- 5mm) w stosunku do 
wymiarów podanych na  Załączniku nr 15. 
Szafki wiszące o wysokości 72 cm  w konfiguracji: 1x60 + 1x70 cm (szafka z 
ociekaczem) + 1x100 cm + 1x40 cm. Głębokość szafek wiszących: 32 cm (mierzone z 
drzwiczkami). Szafki wiszące "60" i "70" zamykane drzwiczkami podwójnymi. Szafki 
wiszące "40" i "100" zamykane drzwiczkami pojedyńczymi. Szafka "100" będzie narożna 
sąsiadująca z szafką zlewozmywakową. W szafkach bez ociekacza zamontować dwie półki 
w równomiernym rozstawie. Blat z obu stron zakończyć listwami z tworzywa sztucznego 
zabezpieczającego przed penetracją wody. Na styku blatu i ściany zastosować listwę 
uszczelniającą.   
Drzwiczki szafek wykonane będą z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Korpusy szafek oraz półki wykonane z płyty o 
gr. będą z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w 
kolorze płyty. 
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Plecy wszystkich elementów zabudowy wykonać z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze białym. 
 
Z.5- zabudowa w pomieszczeniu socjalnym o długości całkowitej ok. 130 cm składająca 
się kuchennych szafek stojących przykrytych blatem kuchennym z jedną szafką pod 
zlewozmywak i szafkami wiszącymi z jedną szafką z ociekaczem. Szafki stojące na 
nóżkach wys. 10 cm zamaskowanych cokołem z płyty melaminowanej cofniętym w 
stosunku do lica drzwiczek o 5 cm w konfiguracji: 1x50 cm + 1x80 cm (szafka pod 
zlewozmywak) przykryte blatem kuchennym gr. 5 cm pokrytym laminatem HPL. 
Głębokość szafek stojących: 58 cm (mierzone z drzwiczkami). Blat powinien wystawać 2 
cm poza lico drzwiczek szafek stojących. Szafka zlewozmywakowa zamykana będzie 
podwójnymi drzwiczkami, szafka "60" drzwiczkami pojedynczymi. W szafce "60" 
zamontować dwie półki w równomiernym rozstawie. Na szafce zlewozmywakowej 
zamontować zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i podłączyć do 
syfonem do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymiary i geometrię zlewów zastosowanych 
w innych pomieszczeniach Wydziału pokazano na Załączniku nr 15. Zamawiający 
dopuszcza, aby wymiary zamontowanych zlewów mieściły się w tolerancji (+/- 5mm) w 
stosunku do wymiarów podanych na  Załączniku nr 15. 
Szafki wiszące o wysokości 72 cm  w konfiguracji: 1x50 cm + 1x80 cm (szafka z 
ociekaczem). Głębokość szafek wiszących: 32 cm (mierzone z drzwiczkami) Wszystkie 
szafki wiszące zamykane drzwiczkami podwójnymi. W szafce bez ociekacza zamontować 
dwie półki w równomiernym rozstawie. Blat z obu stron zakończyć listwami z tworzywa 
sztucznego zabezpieczającego przed penetracją wody. Na styku blatu i ściany zastosować 
listwę uszczelniającą.   
Drzwiczki szafek wykonane będą z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Korpusy szafek oraz półki wykonane z płyty o 
gr. będą z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w 
kolorze płyty. 
Plecy wszystkich elementów zabudowy wykonać z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze białym. 
 
Z.6- zabudowa socjalna o długości całkowitej ok. 160 cm. składająca się kuchennych 
szafek stojących przykrytych blatem kuchennym z jedną szafką pod zlewozmywak, 
nadstawki zamykanej roletą oraz szafki wiszącej z ociekaczem. Szafki stojące na nóżkach 
wys. 10 cm zamaskowanych cokołem z płyty melaminowanej cofniętym w stosunku do 
lica drzwiczek o 5 cm w konfiguracji: 1x30cm +1x60 cm + 1x70 cm (szafka pod 
zlewozmywak) przykryte blatem kuchennym gr. 4 cm pokrytym laminatem HPL. 
Głębokość szafek stojących: 58 cm (mierzone z drzwiczkami). Blat powinien wystawać 2 
cm poza lico drzwiczek szafek stojących. Wszystkie szafki stojące zamykane 
pojedynczymi drzwiczkami. We wszystkich szafkach oprócz zlewozmywakowej 
zamontować dwie półki w równomiernym rozstawie. Na szafce zlewozmywakowej 
zamontować zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i podłączyć do 
syfonem do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymiary i geometrię zlewów zastosowanych 
w innych pomieszczeniach Wydziału pokazano na Załączniku nr 15. Zamawiający 
dopuszcza, aby wymiary zamontowanych zlewów mieściły się w tolerancji (+/- 5mm) w 
stosunku do wymiarów podanych na  Załączniku nr 15. 
Nadstawka o wym. dł. 90 cm, wys. 60 cm., gł. 30 cm. wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej gr. 18 mm. Roleta koloru szarego/alu zamontowana przy górnym 
zwieńczeniu i zamykać się będzie poprzez ściągnięcie na dół. 
Szafka wisząca z ociekaczem o wym.: szer. 60 cm, wys. 72 cm, gł.   32 cm (mierzone z 
drzwiczkami) Szafka zamykana drzwiczkami podwójnymi. Ponad ociekaczem zamontować 
jedną półkę. Górna krawędź szafki będzie na poz. 220 cm od podłogi. 
Drzwiczki szafek wykonane będą z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Korpusy szafek oraz półki wykonane z płyty o 
gr. będą z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w 
kolorze płyty. 
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Blat z obu stron zakończyć listwami z tworzywa sztucznego zabezpieczającego przed 
penetracją wody. Na styku blatu i ściany zastosować listwę uszczelniającą. 
Plecy wszystkich elementów zabudowy wykonać z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze białym. 
 
Z.7- zabudowa umywalki w postaci boksu składająca się z dwóch ścian gr. 25 mm o 
wymiarach 50 cm x 210 cm w rozstawie 75 cm zamkniętego z jednej strony drzwiami 
podwójnymi na pełną wysokość gr. 18 mm stosując po 4 zawiasy na skrzydło. Ściany 
należy zamocować do ścian budynku. Krawędzie elementów boksu zabezpieczyć 
obrzeżami z PVC gr. 2 mm. Na górze zamontować element poprzeczny, o który opierać 
się będą drzwi w pozycji zamkniętej. Nad boksem zamontować pawlacz otwarty o wym. 
50cm75cmx108cm (gł.xszer.xwys.)- do sufitu. Wieniec górny i dolny gr. 25 mm, ściany 
boczne gr. 18 mm. W środku zamontować dwie półki w równomiernym rozstawie. 
Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Nad i pod półką 
nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację 
wysokości prześwitów. Krawędzie wieńców górnego i dolnego zabezpieczyć obrzeżami z 
PVC gr. 2 mm. Krawędzie ścian i półek zabezpieczyć obrzeżami z PVC gr. 1 mm. 
 
Z.8- zabudowa socjalna o długości całkowitej ok. 140 cm składająca się kuchennych 
szafek stojących przykrytych blatem kuchennym z jedną szafką pod zlewozmywak. Szafki 
stojące na nóżkach wys. 10 cm zamaskowanych cokołem z płyty melaminowanej 
cofniętym w stosunku do lica drzwiczek o 5 cm w konfiguracji: 1x60 cm + 1x80 cm 
(szafka pod zlewozmywak), z czego szafka "60" przykryta blatem kuchennym gr. 5 cm 
pokrytym laminatem HPL, a szafka pod zlewozmywak przygotowana no zamontowania 
zlewu naszawkowego. Głębokość szafki "60": 58 cm (mierzone z drzwiczkami). Szafka 
pod zlewozmywak o wymiarach 80x60cm. Blat powinien wystawać 2 cm poza lico 
drzwiczek szafki "60". Szafka zlewozmywakowa zamykana będzie podwójnymi 
drzwiczkami, szafka "60" drzwiczkami pojedynczymi. W szafce "60" zamontować dwie 
półki w równomiernym rozstawie. Na szafce zlewozmywakowej zamontować zlew ze stali 
nierdzewnej dwukomorowy dostarczony przez Zamawiającego i podłączyć do syfonem do 
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wysokość mierzona do wierzchu blatu: 86 cm Krawędź 
zlewu po zamontowaniu ma się znajdować na tej samej wysokości. 
Blat z obu stron zakończyć listwami z tworzywa sztucznego zabezpieczającego przed 
penetracją wody. Na styku blatu i ściany zastosować listwę uszczelniającą. 
Plecy wszystkich elementów zabudowy wykonać z twardego HDF o grubości nie mniejszej 
niż 3 mm w kolorze białym. 
 
 
Meble należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych o dekorach Pfleidererer 
RockPile R3245, oprócz mebli w pomieszczeniach Zakładu Hydrologii Stosowanej (ZHS): 
Pfleidererer R4968 Wiśnia Oksford, Samodzielnej Pracowni Petrologii Eksperymentalnej 
(SPPE): Pfleidererer R4964MC Grusza Dzika, Pracowni Izotopów, Petrologii: Kronopol 
D2453 BS Orzech Toskania, Pom. 4088: Kronopol D 2842 BS Orzech Burgundia lub 
innych równoważnych wizualnie. Dodatkowo fronty zabudowy socjalnej Z.4 wykonać z 
płyt wiórowych melaminowanych o dekorze Pfleidererer U2131V Zieleń Ojców, a fronty 
zabudowy socjalnej Z.5 wykonać z płyt wiórowych melaminowanych o dekorze 
Pfleidererer U1115M Szary Platynowy lub innych równoważnch wizualnie, blaty we 
wszystkich zabudowach (Z.4, Z.5, Z.6, Z.7 i Z.8) oraz szafkach Sz.4 wykonać z płyty 
wiórowej laminowanej lamianatem HPL o dekorze Pfleidererer F7431TC- Sira Zółta lub 
innym równoważnym wizualnie. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji bezwzględnie odbędzie wizję lokalną celem 
potwierdzenia wymiarów. Niniejszy wymóg dotyczy w szczególności zabudów. 
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Zestawienia ilościowe zamawianych elementów: 
 

L.p. Typ elementu 
Oznaczenie 
elementu Ilość sztuk 

1 Biurko B.1 20 
2 Biurko B.1.1 1 
3 Biurko B.3 1 
4 Kontenerek C.1 31 
5 Dostawka C.2 2 
6 Stolik S.1 6 
7 Ławka S.4.1 13 
8 Ławka S.5 12 
9 Stół rozkładany S.6 2 
10 Stół S.7.1 2 
11 Stół S.7.2 2 
12 Stół S.7.3 2 
13 Stół S.7.4 1 
14 Stół S.7.5 1 
15 Stół S.7.6 1 
16 Stół S.7.7 8 
17 Stół S.8 1 

18 
Szafa na 

dokumenty 
Sz.1 9 

19 
Szafa na 

dokumenty Sz.1.1 3 

20 Szafa na 
dokumenty 

Sz.1.2 6 

21 Szafa ubraniowa/ 
na dokumenty 

Sz.2 2 

22 
Szafa ubraniowa/ 

na dokumenty 
Sz.2.1 3 

23 Szafa ubraniowa Sz.3.1 1 

24 
Szafka 

zlewozmywakowa 
Sz.4 10 

25 Regał R.2 6 
26 Regał R.2.1 36 
27 Regał R.2.2 3 
28 Regał R.3 1 
29 Regał R.4 6 

30 
Szafka na 
komputer 

Sz.k 2 

31 
Wieszak 

naścienny W.1 4 

32 Wieszak stojący W.2 1 
33 Półka wisząca P.2 7 
34 Półka P.2 26 
35 Zabudowa Z.4 1 
36 Zabudowa Z.5 1 
37 Zabudowa Z.6 1 
38 Zabudowa Z.7 1 
39 Zabudowa Z.8 1 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1: Zestawienie ilościowe mebli w poszczególnych pomieszczeniach; 
Załącznik nr 2: Konstrukcja biurka B.1; 
Załącznik nr 3: Konstrukcja biurka B.1.1; 
Załącznik nr 4: Konstrukcja biurka B.3; 
Załącznik nr 5: Konstrukcja kontenerka C.1 i dostawki C.2; 
Załącznik nr 6: Konstrukcja ławek S.4.1 i S.5; 
Załącznik nr 7: Konstrukcja stołów S.7.1, S.7.2, S.7.3, S.7.5 i S.7.6; 
Załącznik nr 7a: Konstrukcja stołu S.7.7; 
Załącznik nr 8: Konstrukcja stołu S.8; 
Załącznik nr 9: Konstrukcja szaf Sz.1 i Sz.1.1; 
Załącznik nr 10: Konstrukcja szafy Sz.2; 
Załącznik nr 11: Konstrukcja szafy Sz.3; 
Załącznik nr 12: Konstrukcja regałów R.2, R.2.1 i R.2.2; 
Załącznik nr 13: Konstrukcja szafki Sz.k; 
Załącznik nr 14: Stolik typu S.1 używany przez użytkownika; 
Załącznik nr 15: Wymiary zamontowanych zlewów oraz przykładowy wieszak W.2; 
Załącznik nr 16: Narożnik, który ma zostać zapełniony przez regał R.4; 
Załącznik nr 17: Przykładowy stół rozsuwany. 
 
 


