Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(sprawa BBA-2.262.6.2020)
Wytyczne dla wszystkich części zamówienia:
1. Dostarczone meble muszą być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
zmontowane, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja ma być wykonana starannie
z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości.
3. Wszystkie meble zostaną dostarczone na adres Zamawiającego: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa (VI piętro).
4. Zamawiający dopuszcza aby montaż mebli odbył się w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
5. W ofercie należy przewidzieć cenę dostawy, montażu i wszelkie inne niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga aby oferowane meble biurowe w zakresie części I, II i IV były objęte minimum 3 – letnim okresem gwarancji,
natomiast w zakresie części III minimum 5– letnim okresem gwarancji obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe
dostarczonych mebli, która liczona będzie od dnia odbioru dostarczonych mebli.
7. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w składanej ofercie: modelu i nazwy producenta w poszczególnych częściach. Brak określenia
modelu i nazwy producenta w jakiejkolwiek z pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający wymaga aby oferowane meble wykonane były z materiałów posiadających atest Higieniczny potwierdzający Klasę Higieny
E1, w stosunku do których wykonano badania wytrzymałości i jakości, w odniesieniu do blatów własności użytkowe materiału nie mogą
być gorsze od wymagań normy EN-14322, tapicerka powinna posiadać atest trudnopalności wysokie walory użytkowe (odporność
na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale’a, skład surowcowy min. 75 % wełny- dot. tkanin tapicerowanych).
9. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być
wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą
jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną
uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być
opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu
w przedstawionym katalogu, folderze).

10. Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:
- na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca
przedstawi wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438,
w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych
biurek i stołów, w których wskazano w opisie inne wykończenie niż laminat HPL lub CPL,
- cokołów w szafach wykonanych z płyty meblowej lub ze zwykłej stali (możliwa jest tylko stal nierdzewna, ale nielakierowana ze względu
na ryzyko zniszczenia powłoki lakierniczej w trakcie użytkowania),
- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być spawana lub skręcana śrubami,
- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10%.
11. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.
Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, biurek, szaf.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży karty katalogowe oferowanych produktów wraz ze zdjęciem danego mebla
krzesła lub szafy pancernej. Karta katalogowa (formatu minimum A4), powinna zawierać: proponowany mebel, nazwę mebla lub nazwę
systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – rozmiar zdjęcia
nie mniejszy niż format A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia
wymagania Zamawiającego.
13. W przypadku tkanin tapicerskich Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży fabryczny próbnik tkanin oraz atesty lub
sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie. Atesty te mają być wystawione przez niezależną
jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości
do jakich mebli są dedykowane.
14. W części I i II meble muszą być systemowe.
15. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie
meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane rozwiązania
systemowe – dotyczy biurek, szaf, kontenerów.
16. Wykonawca przedstawi wzorniki kolorów i materiałów użytych do wykonania mebli biurowych, krzeseł, foteli, kanap. Wybór koloru
nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym.
17. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie
całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
18. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których
nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Część I – Meble biurowe

Zestawienie ilościowe mebli biurowych:
1

Biurko kątowe prawe i lewe

102 szt.

2

Kontener wysoki

102 szt.

3

Kontener podblatowy na kółkach

102 szt.

4

Szafa aktowa, pracownicza

115 szt.

5

Nadstawka na szafę aktową

115 szt.

6

Szafa aktowa, niska z drzwiami przesuwnymi

8 szt.

7

Stół okrągły do pomieszczeń pracowniczych

9 szt.

8

Wieszak ścienny z półką

61 szt.

1.

Biurko kątowe prawe i lewe- 102szt. (51 szt. prawoskrętnych i 51 szt. lewoskrętnych)

Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-30 mm): Szerokość całkowita: 1600 mm, głębokość
całkowita: 1000 mm (głębokość w miejscu wykonywania pracy – 700
mm), wysokość: 760 mm
Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie
higieniczności E1 i grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną
sztuczną. Klasa higieniczności płyty musi być potwierdzona
certyfikatem wydanym przez specjalistyczną jednostkę badawczą.
Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości
2 mm w kolorze płyty.
Mebel w kolorze do wyboru z pośród palety kolorów przedstawionej
przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy. Blat o stałej wysokości 760
mm (+-20 mm). Podstawa prosta, pełna z płyty o grubości 18 mm.
Nogi płytowe (gr. 18 mm) połączone płytą wiórową (gr. 18 mm)
stanowiącą jednocześnie osłonę dolną biurka o wysokości 400 mm.
Nogi zaopatrzone w plastikowe osłony zabezpieczające przed
uszkodzeniem narożników ze stopkami poziomującymi wysokość
blatu biurka w zakresie minimum do 10 mm. Biurko kątowe z prawej
stony lub z lewej strony posiada ,,nawis” z blatu o szerokości 50 cm
do połączenia z kontenerem wysokim opisanym poniżej jako osobna
pozycja.

Rysunek poglądowy

2. Kontener wysoki – 102 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): Szerokość całkowita: 440 mm, głębokość
całkowita: 500 mm, wysokość: 760 mm
Kontener wysoki do połączenia z blatami biurek pracowniczych.
Kolor okładziny sztucznej do wyboru z pośród palety kolorów
przedstawionej przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy spójny z
kolorem biurek pracowniczych. Korpus, fronty, plecy muszą być
wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm. Wszystkie widoczne
krawędzie muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm
w kolorze blatu, odpornego na uderzenia mechaniczne. Dolny i górny
wieniec kontenera wykonane z płyty o grubości 25 mm. Dolny wieniec
kontenera wyposażony w cztery stopki z możliwością poziomowania.
Wnętrze szuflad kontenera płytowe. Kontenery muszą posiadać zamek
centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie
szuflady. Zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer.
Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000 z których
jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym
bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie
klucza umieszczonego w zamku). Prowadnice szuflad rolkowe.
Kontener posiada 4 szuflady o jednakowej wysokości czoła szuflady.
Kontener posiada uchwyty o rozstawie otworów montażowych 128
mm.

Rysunek poglądowy

3.

Kontener podblatowy na kółkach – 102 szt.

Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): Szerokość całkowita: 430 mm, głębokość
całkowita: 580 mm, wysokość: 610 mm
Kolor okładziny sztucznej do wyboru z pośród palety kolorów
przedstawionej przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy spójny z
kolorem biurek pracowniczych. Korpus, fronty, plecy muszą być
wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm. Wszystkie widoczne
krawędzie muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm
w kolorze blatu, odpornego na uderzenia mechaniczne. Dolny i górny
wieniec kontenera wykonane z płyty o grubości 25 mm. Dolny wieniec
kontenera wyposażony w cztery kółka. Wnętrze szuflad kontenera
płytowe. Kontenery muszą posiadać zamek centralny z wkładką
patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz
muszą posiadać swój indywidualny numer. Dwa numerowane klucze
o zmienności kombinacji 1:10000 z których jeden jest wykonany z
„łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania
(uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w
zamku). Prowadnice szuflad rolkowe. Kontener posiada 3 szuflady o
jednakowej wysokości czoła szuflady oraz 1 piórnik. Kontener
posiada uchwyty o rozstawie otworów montażowych 128 mm.

Rysunek poglądowy

4.

Szafa aktowa, pracownicza - 115 szt.

Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): Szerokość całkowita: 800 mm, głębokość całkowita:
420 mm, wysokość: 1850 mm
Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytą
obustronnie okładziną sztuczną kolorystycznie spójną z kolorem biurka i
kontenera. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1,
potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę
badawczą. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości
min. 18mm. Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu
przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku
szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, regulacja
wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm na całej wysokości szafy.
Wnętrze szafy zawiera cztery półki pozwalające na składowanie pięciu
rzędów segregatorów. ,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty
wiórowej o grubości 8 – 18 mm wpuszczonej w rowki wyfrezowane w
bokach i wieńcach, w kolorze całej szafy. Wieniec górny i dolny wykonane
z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być
oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym
na uderzenia mechaniczne. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki
wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz
szafy bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15
mm. Szafy muszą
posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy
patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój
indywidualny numer. Szafy z zamkiem dwupunktowym, baskwilowym.
Drzwi wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż
drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’). Uchwyty z aluminium
anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Szafy muszą wykonane wg
norm PN EN 14073-2, PN EN 14073-3 oraz PN EN 14074 mówiących o
wytrzymałości, stateczności i trwałości.

Rysunek poglądowy

5. Nadstawka na szafę aktową - 115 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): Szerokość całkowita: 800 mm, głębokość całkowita: 420
mm, wysokość: 750 mm
Korpus i drzwi nadstawki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie
okładziną sztuczną, drewnopodobną kolorystycznie spójną z kolorem szafy
aktowej, pracowniczej, biurka i kontenera. Płyta musi spełniać wymogi
europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią
jednostkę badawczą. Półka musi być wykonana z płyty wiórowej,
trójwarstwowej, grubości min. 18mm. Półka mocowana przy pomocy systemu
zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające
docisk boku nadstawki do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki,
regulacja wysokości półek musi być skokowa co 32 – 34 mm. ,,Plecy” – tylna
część nadstawki wykonana z płyty wiórowej o grubości 8 – 18 mm,
wpuszczonej w rowki wyfrezowane w bokach i wieńcach, w kolorze całego
mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm.
Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o
grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne. Wieniec
dolny musi być równą płaszczyzną idealnie dolegającą do wieńca górnego szaf
po nadstawieniu. Nadstawki muszą posiadać zamek z kompletem dwóch
kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój
indywidualny numer.
Nadstawki z zamkiem ryglowym, minimum
jednopunktowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe
pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’).
Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Wnętrze
szafy nadstawnej zawiera jedną półkę z możliwością regulacji wysokości. Szafa
nadstawna musi mieć identyczną szerokość i głębokość jak szafa aktowa,
pracownicza opisana powyżej i po zestawieniu tych dwóch mebli powierzchnie
ich boków oraz frontów muszą tworzyć jedną płaszczyznę.

Rysunek poglądowy

6. Szafa aktowa, niska z drzwiami przesuwnymi – 8 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): Szerokość całkowita: 1200 mm, głębokość
całkowita: 420 mm, wysokość: 780 mm
Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej
pokrytą obustronnie okładziną sztuczną kolorystycznie spójną z
kolorem biurka i kontenera. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej
klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez
odpowiednią jednostkę badawczą. Półki wykonane z płyty wiórowej,
trójwarstwowej, grubości min. 18mm. Drzwi szafy przesuwne
wykonane z płyty o grubości 18 mm suwane po prowadnicach
aluminiowych umieszczonych w rowkach wyfrezowanych w
wieńcach mebla. Fronty zachodzą na siebie ukrywając w pełni wnętrze
szafy po maksymalnym zsunięciu. Fronty wykonane z płyty o grubości
18 mm w kolorze całego mebla. Półki mocowane przy pomocy
systemu
zapobiegającemu
przypadkowemu
wyszarpnięciu,
jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze
zwiększeniem obciążenia półki, regulacja wysokości półek ma być
skokowa co 32 – 34 mm na całej wysokości szafy. Wnętrze szafy
podzielone pionową przegrodą na dwie równe części. W każdej z tak
powstałych dwóch części szafy zamontowane po jednej półce dając
możliwość przechowywania dwóch rzędów segregatorów. ,,Plecy” –
tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości 8 – 18 mm
wpuszczonej w rowki wyfrezowane w bokach i wieńcach, w kolorze
całej szafy. Wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą
PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na
uderzenia mechaniczne. Wieniec dolny wyposażony w minimum 5
okrągłych stopek wykonanych z czarnego PCV zapewniających

Rysunek poglądowy

poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby jej odsuwania lub
podnoszenia w zakresie minimum 15 mm. Szafy muszą posiadać
zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany.
Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer. Uchwyty z
aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Szafy muszą
wykonane wg norm PN EN 14073-2, PN EN 14073-3 oraz PN EN
14074 mówiących o wytrzymałości, stateczności i trwałości.

7. Stół okrągły do pomieszczeń pracowniczych - 9 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): FI 850 mm, wysokość: 750 mm
Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm
pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną
kolorystycznie spójną z innymi meblami do pomieszczeń
pracowniczych. Klasa higieniczności płyty E1. Wąskie krawędzie
blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż
składający się z nogi stalowej, rurowej o średnicy 68 – 72 mm, do
której przymocowane są, cztery łapy odlewane z aluminium lub stali
nierdzewnej . Łapy ze względu na estetykę wykonania oraz trwałość
połączenia mocowane do pionowej rury za pomocą śrub
(niedopuszczalne jest połączenie spawane), wyposażone w stopki do
poziomowania w zakresie do minimum 15 mm. Stelaż w kolorze
metalik zbliżonym do RAL 9006.

Rysunek poglądowy

8. Wieszak ścienny z półką - 61 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szer.: 700 mm / 230 / h 1200 mm.
Wieszak ścienny z półką wykonany z dwóch płyt trójwarstwowych o
grubości 18 mm oraz wspornika. Do głównej części wieszaka płyty o
wymiarach 70 x 120 cm przymocowana druga płyta pod kątem
prostym stanowiąca półkę. Aby wzmocnić nośność półki należy
zainstalować wsporniki z płyty pomiędzy płaszczyznami obydwu
części ścięte pod kątem prostym. Kolorystyka płyty spójna z innymi
meblami pracowniczymi. Wąskie krawędzie powstałe po odcięciu
płyty należy wykończyć obrzeżem ABS o grubości 1 – 2 mm. Wieszak
mocowany do ściany za pomocą śrub lub haków i kołków
rozporowych. Kołki rozporowe należy dobrać do istniejących ścian w
miejscu zawieszenia wieszaka. Do płyty wieszaka pod półką należy
zamocować wieszaki na ubrania. Wieszaki metalowe, trwałe o dużej
odporności na pękanie. Trzy wieszaki rozmieścić na płycie
równomiernie w jednym rzędzie.
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Część II – Meble gabinetowe

Zestawienie ilościowe mebli biurowych:
1

Biurko do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

2

Dostawka do biurka do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

3

Kontener do biurek do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

4

Stolik kawowy do mebli do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

5

Szafa niska do pomieszczeń kierowniczych

8 szt.

6

Szafa aktowa do pomieszczeń kierowniczych oszklona

1 szt.

7

Szafa ubraniowa do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

8

Szafa aktowa do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

9

Kanapa do pomieszczeń kierowniczych (tkanina tapicerowana)

6 szt.

10

Kanapa do pomieszczeń kierowniczych (eko-skóra)

1 szt.

11

Fotel do pomieszczeń kierowniczych (tkanica tapicerowana)

6 szt.

12

Fotel do pomieszczeń kierowniczych (eko-skóra)

2 szt.

13

Stół konferencyjny

2 szt.

1. Biurko do pomieszczeń kierowniczych –7 szt.,
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 200 cm, Głębokość całkowita: 100 cm,
Wysokość całkowita: 75 cm
Blat biurka wykonany z trzech zespolonych ze sobą płyt wiórowych, trójwarstwowych
o klasie higieniczności E1. Skrajne, zewnętrzne płyty o grubości 18 mm pokryte
okładziną sztuczną, drewnopodobną w dekorze do wyboru po podpisaniu Umowy.
Środkowa część blatu z płyty o grubości 10 – 12 mm pokrytej obustronnie okładziną
sztuczną. Środkowa część blatu trwale połączona z pozostałymi płytami w sposób nie
widoczny, np. za pomocą kleju z delikatnym przesunięciem względem pozostałych
płyt, cofnięta względem nich. Kształt blatu prostokątny z wyraźnym zaokrągleniem od
strony ,,petenta”. Wszystkie powierzchnie płyt zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV
o grubości 2 mm. Nogi biurka płytowe z regulatorami zamontowanymi w spodniej
części nogi dającymi możliwość poziomowania biurka w zakresie minimum 15 mm.
Nogi wykonane z płyty o grubości 36 – 42 mm. Węższe krawędzie wykończone
obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm. W miejscu połączenia blatu z nogą znajduje
się łączyna wykonana z płyty o grubości 10 – 12 mm pokrytej obustronnie okładziną
sztuczną zabezpieczonej obrzeżem o grubości 2 mm. Biurko musi posiadać blendę
zasłaniającą nogi osoby pracującej przy biurku. Wysokość blendy 45 cm. Blenda
wykonana z płyty o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV o grubości
2 mm. Blenda z płyty pokrytej okładziną sztuczną w kolorze identycznym jak
powierzchnia robocza biurka. Biurko wyposażone w przepust kablowy, okrągły z
tworzywa sztucznego o średnicy 60 – 70 mm wykonany na miejscu podczas dostawy
w miejscu wyznaczonym przez użytkownika biurka.
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2. Dostawka do biurka do pomieszczeń kierowniczych - 7 szt.,
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): długość całkowita: 1250 cm, szerokość całkowita:
100 cm, Wysokość całkowita: 75 cm
Dostawka wykonana w technologii identycznej jak biurko dla kierowników.
Blat dostawki wykonany z trzech zespolonych ze sobą płyt wiórowych,
trójwarstwowych o klasie higieniczności E1. Skrajne, zewnętrzne płyty o
grubości 18 mm pokryte okładziną sztuczną, drewnopodobną w dekorze do
wyboru po podpisaniu Umowy. Środkowa część blatu z płyty o grubości 10
– 12 mm pokrytej obustronnie okładziną sztuczną. Środkowa część blatu
trwale połączona z pozostałymi płytami w sposób nie widoczny, np. za
pomocą kleju z delikatnym przesunięciem względem pozostałych płyt,
cofnięta względem nich. Dostawka posiada jedną nogę umieszczoną wzdłuż
krótszej krawędzi blatu. Noga biurka płytowa z regulatorami
zamontowanymi w spodniej części nogi dającymi możliwość poziomowania
biurka w zakresie minimum 15 mm. Noga wykonana z płyty o grubości 36
– 42 mm identycznie jak nogi biurek dla kierowników. Węższe krawędzie
wykończone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm. Z przeciwległej
strony do nogi krawędź dostawki połączona z blatem biurka za pomocą
płaskowników metalowych. Dostawka musi mieć możliwość połączenia z
blatem biurka zarówno z prawej jak i lewej strony.
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3. Kontener do biurek do pomieszczeń kierowniczych - 7 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 45 cm, Głębokość całkowita:
60 cm, wysokość całkowita: 60 cm
Boki kontenera wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36
mm, pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze do
wyboru po podpisaniu Umowy. Wąskie, widoczne krawędzie oklejone
obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm. Wieniec dolny wykonany z płyty
wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okładziną
sztuczną, drewnopodobną w kolorze do wyboru po podpisaniu Umowy.
Wieniec dolny wyposażony w cztery rolki jezdne. Plecy wykonane z płyty
wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 - 18 mm pokrytej obustronnie
okładziną sztuczną identyczną jak boki kontenera. Wieniec górny wykonany
z dwóch płyt wiórowych o grubości 18 mm każda, pokrytych obustronnie
okładziną sztuczną, drewnopodobną identyczną jak boki kontenera.
Uchwyty dwupunktowe o rozstawie otworów montażowych 128 mm
montowane do czoła frontów szuflad w kształcie płaskownika w kolorze
aluminium. Kontener wyposażony jest w cztery szuflady. Pierwsza szuflada
zawiera wbudowany plastikowy piórnik, montowany z czołem płytowym
jako górna szuflada kontenera. Pozostałe trzy szuflady dokumentowe z
wysuwem minimum ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na
prowadnicach kulkowych. System wkładów kontenera musi zabezpieczać
przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener
zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany),
blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty wykonane z płyty
wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okładziną
sztuczną, drewnopodobną w kolorze do wyboru po podpisaniu Umowy.
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4. Stolik kawowy do mebli do pomieszczeń kierowniczych - 7 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 120 cm, Głębokość całkowita:
70 cm, Wysokość całkowita: 60 cm
Blat stolika wykonany z trzech zespolonych ze sobą płyt wiórowych,
trójwarstwowych o klasie higieniczności E1. Skrajne, zewnętrzne płyty o
grubości 18 mm pokryte okładziną sztuczną, drewnopodobną w dekorze do
wyboru po podpisaniu Umowy. Środkowa część blatu z płyty o grubości 10
– 12 mm pokrytej obustronnie okładziną sztuczną. Środkowa część blatu
trwale połączona z pozostałymi płytami w sposób nie widoczny, np. za
pomocą kleju z delikatnym przesunięciem względem pozostałych płyt,
cofnięta względem nich. Blat wykonany w kształcie ,,beczki” . Wszystkie
powierzchnie płyt zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm.
Nogi stolika płytowe z regulatorami zamontowanymi w spodniej części nogi
dającymi możliwość poziomowania biurka w zakresie minimum 15 mm.
Nogi wykonane z płyty o grubości 36 – 42 mm. Węższe krawędzie
wykończone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm. Nogi połączone ze
sobą łączyną o wysokości 10 -12 cm wykonaną z płyty o grubości 18 - 25
mm pokrytej obustronnie okładziną sztuczną w kolorze płyty stanowiącej
powierzchnię roboczą blatu.
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5. Szafa niska do pomieszczeń kierowniczych- 8 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 90 cm, Głębokość całkowita:
42 cm, Wysokość całkowita: 116 cm
Szafa niska posadowiona na cokole o wysokości 5 – 8 cm. Pod cokołem
ukryte regulatory pozwalające na wypoziomowanie szafy w zakresie
minimum 20 mm. Cokół wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie
wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Korpus szafy,
tylna część oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie
wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Na korpus
szafy z boku oraz na powierzchnię poziomą tworzącą blat nałożone nakładki
wykonane z płyty o grubości 18 mm wykonane z płyty pokrytej okładziną
sztuczną, drewnopodobną w kolorze do ustalenia po podpisaniu Umowy.
Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych. Szafa musi posiadać zamek z
kompletem dwóch kluczy patentowych. Klucz i zamek muszą posiadać swój
indywidualny numer. Szafa z zamkiem minimum dwupunktowym,
baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe
pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu
,,clip’’). Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm.
Wnętrze szafy zaopatrzone w dwie półki dzielące przestrzeń szafy na trzy
poziomy do przechowywania segregatorów. Fronty szafy wykonane z płyty
o grubości 18 mm pokrytej okładziną sztuczną, drewnopodobną identyczną
jak widoczne boki oraz blat szafy.
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6. Szafa aktowa do pomieszczeń kierowniczych oszklona - 1 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 90 cm, Głębokość całkowita:
42 cm, Wysokość całkowita: 185 cm

Szafa aktowa posadowiona na cokole o wysokości 5 – 8 cm. Pod cokołem
ukryte regulatory pozwalające na wypoziomowanie szafy w zakresie
minimum 20 mm. Cokół wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie
wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Korpus szafy,
tylna część oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie
wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Na korpus
szafy z boku oraz na powierzchnię poziomą tworzącą blat nałożone nakładki
wykonane z płyty o grubości 18 mm wykonane z płyty pokrytej okładziną
sztuczną, drewnopodobną w kolorze do ustalenia po podpisaniu Umowy.
Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych wykonanych ze szkła
przeźroczystego osadzonego w ramce aluminiowej. Drzwi wyposażone w
samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi
bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’). Uchwyt z aluminium
anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Wnętrze szafy zaopatrzone w
cztery półki dzielące przestrzeń szafy na pięć poziomów do przechowywania
segregatorów.
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7. Szafa ubraniowa do pomieszczeń kierowniczych - 7 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 90 cm, Głębokość całkowita:
42 cm, Wysokość całkowita: 185 cm
Szafa aktowo - ubraniowa posadowiona na cokole o wysokości 5 – 8 cm.
Pod cokołem ukryte regulatory pozwalające na wypoziomowanie szafy w
zakresie minimum 20 mm. Cokół wykonany z płyty o grubości 18 mm.
Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm.
Korpus szafy, tylna część oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm.
Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Na
korpus szafy z boku oraz na powierzchnię poziomą tworzącą blat nałożone
nakładki wykonane z płyty o grubości 18 mm wykonane z płyty pokrytej
okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze do ustalenia po podpisaniu
Umowy. Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych. Szafa musi posiadać
zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych. Klucz i zamek muszą
posiadać swój indywidualny numer.
Szafa z zamkiem minimum
dwupunktowym, baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające
zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi
(zawias typu ,,clip’’). Uchwyt z aluminium anodowanego o rozstawie
otworów 128 mm. Wnętrze szafy podzielone na dwie przestrzenie pionową
przegrodą w stosunku 1/3 i 2/3. Szersza przestrzeń posiada w swoim wnętrzu
wieszak wysuwany zamontowany prostopadle do tylnej ścianki szafy.
Wieszak stalowy z powloką chromowaną. Węższa część szafy zaopatrzona
w cztery półki dzielące przestrzeń szafy na pięć poziomów. Fronty szafy
wykonane z płyty o grubości 18 mm pokrytej okładziną sztuczną,
drewnopodobną identyczną jak widoczne boki oraz blat szafy.
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8. Szafa aktowa do pomieszczeń kierowniczych - 7 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-20 mm): szerokość całkowita: 90 cm, Głębokość całkowita:
42 cm, Wysokość całkowita: 185 cm

Szafa aktowa posadowiona na cokole o wysokości 5 – 8 cm. Pod cokołem
ukryte regulatory pozwalające na wypoziomowanie szafy w zakresie
minimum 20 mm. Cokół wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie
wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Korpus szafy,
tylna część oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie
wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm. Na korpus
szafy z boku oraz na powierzchnię poziomą tworzącą blat nałożone nakładki
wykonane z płyty o grubości 18 mm wykonane z płyty pokrytej okładziną
sztuczną, drewnopodobną w kolorze do ustalenia po podpisaniu Umowy.
Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych. Szafa musi posiadać zamek z
kompletem dwóch kluczy patentowych. Klucz i zamek muszą posiadać swój
indywidualny numer. Szafa z zamkiem minimum dwupunktowym,
baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe
pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu
,,clip’’). Uchwyt z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm.
Wnętrze szafy zaopatrzone w cztery półki dzielące przestrzeń szafy na pięć
poziomów do przechowywania segregatorów. Fronty szafy wykonane z
płyty o grubości 18 mm pokrytej okładziną sztuczną, drewnopodobną
identyczną jak widoczne boki oraz blat szafy.
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9. Kanapa do pomieszczeń kierowniczych- 6 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+- 30 mm): szerokość całkowita: 1800 mm, głębokość
całkowita: 800, wysokość: 700 mm
Kanapa musi pochodzić z kolekcji mebli, w której jest wykonywany
również fotel o tych samych cechach, opisany poniżej jako osobna
pozycja. Kanapa wykonana przy zastosowaniu tradycyjnego stelaża z
drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Kanapa trzyosobowa
wsparta na dwóch płozach. Mebel zbudowany z korpusu oraz dwóch
boków (podłokietników) wspartych na płozach. Elementy te są
połączone między sobą połączeniami śrubowymi przy zastosowaniu
nakrętek pazurkowych. Drewno użyte do wykonania konstrukcji
iglaste, którego poziom wilgotności jest zgodny z wymaganiami dla
drewna użytkowanego w pomieszczeniach wewnętrznych 8-12%. Z
drewna muszą być wykonane takie elementy jak: ramiaki stelaża,
profilowane łączyny w oskrzyni, oraz w górnej części elementy
oparcia I profilowane łączniki w podłokietnikach. Materiałami
uzupełniającymi i wzmacniającymi konstrukcje mają być materiały
drewnopochodne takie jak: płyta wiórowa (boki korpusu, boki
podłokietników, wypełnienie skrzyni), sklejka liściasta (wypełnienie
dolne podłokietników, kostki do osadzenia nakrętek pazurkowych),
płyta mdf lub płyta pilśniowa (warstwa podtrzymująca tapicerkę,
wypełnienia górne oraz boczne podłokietników). Wszystkie elementy
konstrukcji klejone oraz wzmocnione łącznikami tapicerskimi.
Warstwa nośna tapicerki siedziska składa się z wkładki wykonanej z
formatki sprężynującej typu Bonnel o kształcie dwustożkowych
sprężyn. Formatka ta zbudowa z kilkudziesięciu do kilkuset
połączonych ze sobą zwojów. Wykonana jest ze specjalnie
hartowanego drutu o przekroju 2,0 do 2,5 mm co optymalizuje
trwałość mebla,
sprężystość i odporność
na odkształcenia.
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Minimalne wymagania Zamawiającego
Dodatkowo formatka ta jest oklejona piankami poliuretanowymi o
zróżnicowanej gęstości pozwalającymi na uzyskanie odpowiedniej
twardości i komfortu użytkowania dla poszczególnych stref zgniatania
tapicerki. Warstwa sprężynująca oparcia złożona jest z pianek
poliuretanowych o zróżnicowanej gęstości. Warstwy wyściełające
całego mebla stanowić ma owata tapicerska, pozwalająca na gładkie
ułożenie warstwy obiciowej mebla. Pianki tapicerskie użyte do
wykonania kanapy muszą charakteryzować się właściwościami
trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta
tego mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten mebel
z zastosowaniem pianek o właściwościach trudnozapalnych.
Zastosowanie takiego układu tapicerskiego daje wysoki komfort
eksploatowania oraz dobrą przepuszczalność powietrza tapicerki.
Nogi kanapy w formie płozy o szerokości 65 – 80 mm i grubości
minimum 5 mm wykonane ze stali z powłoką chromowaną. Tkanina
tapicerowana użyta do wykonania mebla musi charakteryzować się
odpornością na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindale’a oraz
trudnozapalnością zgodnie z normą PN EN 1021-1.
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10. Kanapa do pomieszczeń kierowniczych- 1 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+- 30 mm): szerokość całkowita: 1800 mm, głębokość
całkowita: 800, wysokość: 700 mm
Kanapa tapicerowana wysokiej jakości eko-skóra
Kanapa musi pochodzić z kolekcji mebli, w której jest wykonywany
również fotel o tych samych cechach, opisany poniżej jako osobna
pozycja. Kanapa wykonana przy zastosowaniu tradycyjnego stelaża z
drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Kanapa trzyosobowa
wsparta na dwóch płozach. Mebel zbudowany z korpusu oraz dwóch
boków (podłokietników) wspartych na płozach. Elementy te są
połączone między sobą połączeniami śrubowymi przy zastosowaniu
nakrętek pazurkowych. Drewno użyte do wykonania konstrukcji
iglaste, którego poziom wilgotności jest zgodny z wymaganiami dla
drewna użytkowanego w pomieszczeniach wewnętrznych 8-12%. Z
drewna muszą być wykonane takie elementy jak: ramiaki stelaża,
profilowane łączyny w oskrzyni, oraz w górnej części elementy
oparcia I profilowane łączniki w podłokietnikach. Materiałami
uzupełniającymi i wzmacniającymi konstrukcje mają być materiały
drewnopochodne takie jak: płyta wiórowa (boki korpusu, boki
podłokietników, wypełnienie skrzyni), sklejka liściasta (wypełnienie
dolne podłokietników, kostki do osadzenia nakrętek pazurkowych),
płyta mdf lub płyta pilśniowa (warstwa podtrzymująca tapicerkę,
wypełnienia górne oraz boczne podłokietników). Wszystkie elementy
konstrukcji klejone oraz wzmocnione łącznikami tapicerskimi.
Warstwa nośna tapicerki siedziska składa się z wkładki wykonanej z
formatki sprężynującej typu Bonnel o kształcie dwustożkowych
sprężyn. Formatka ta zbudowa z kilkudziesięciu do kilkuset
połączonych ze sobą zwojów. Wykonana jest ze specjalnie
hartowanego drutu o przekroju 2,0 do 2,5 mm co optymalizuje
trwałość mebla,
sprężystość i odporność
na odkształcenia.

Rysunek poglądowy

Minimalne wymagania Zamawiającego
Dodatkowo formatka ta jest oklejona piankami poliuretanowymi o
zróżnicowanej gęstości pozwalającymi na uzyskanie odpowiedniej
twardości i komfortu użytkowania dla poszczególnych stref zgniatania
tapicerki. Warstwa sprężynująca oparcia złożona jest z pianek
poliuretanowych o zróżnicowanej gęstości. Warstwy wyściełające
całego mebla stanowić ma owata tapicerska, pozwalająca na gładkie
ułożenie warstwy obiciowej mebla. Pianki tapicerskie użyte do
wykonania kanapy muszą charakteryzować się właściwościami
trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta
tego mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten mebel
z zastosowaniem pianek o właściwościach trudnozapalnych.
Zastosowanie takiego układu tapicerskiego daje wysoki komfort
eksploatowania oraz dobrą przepuszczalność powietrza tapicerki.
Nogi kanapy w formie płozy o szerokości 65 – 80 mm i grubości
minimum 5 mm wykonane ze stali z powłoką chromowaną. Tkanina
użyta do wykonania mebla musi charakteryzować się odpornością na
ścieranie
minimum
100 000
cykli
Martindale’a
oraz
trudnozapalnością zgodnie z normą PN EN 1021-1.

Rysunek poglądowy

11. Fotel do pomieszczeń kierowniczych- 6 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+- 30 mm): szerokość całkowita: 900 mm, głębokość
całkowita: 800, wysokość: 700 mm. Fotel wykonany ściśle według
wytycznych do wykonania kanapy gabinetowej. Różnicą są wymiary
mebla i ilość siedzisk. Mebel jednoosobowy. Pianki tapicerskie użyte
do wykonania fotela muszą charakteryzować się właściwościami
trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta
tego mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten
mebel z zastosowaniem pianek o właściwościach trudnozapalnych.
Zastosowanie takiego układu tapicerskiego daje wysoki komfort
eksploatowania oraz dobrą przepuszczalność powietrza tapicerki.
Nogi kanapy w formie płozy wykonane ze stali z powłoką
chromowaną. Tkanina użyta do wykonania mebla musi
charakteryzować się odpornością na ścieranie minimum 100 000
cykli Martindale’a oraz trudnozapalnością zgodnie z normą PN EN
1021-1. Fotele tapicerowane tkaniną tapicerowaną
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12. Fotel do pomieszczeń kierowniczych- 2 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+- 30 mm): szerokość całkowita: 900 mm, głębokość
całkowita: 800, wysokość: 700 mm. Fotel wykonany ściśle według
wytycznych do wykonania kanapy gabinetowej. Różnicą są wymiary
mebla i ilość siedzisk. Mebel jednoosobowy. Pianki tapicerskie użyte
do wykonania fotela muszą charakteryzować się właściwościami
trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta
tego mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten
mebel z zastosowaniem pianek o właściwościach trudnozapalnych.
Zastosowanie takiego układu tapicerskiego daje wysoki komfort
eksploatowania oraz dobrą przepuszczalność powietrza tapicerki.
Nogi kanapy w formie płozy wykonane ze stali z powłoką
chromowaną. Tkanina użyta do wykonania mebla musi
charakteryzować się odpornością na ścieranie minimum 100 000
cykli Martindale’a oraz trudnozapalnością zgodnie z normą PN EN
1021-1. Fotele tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą.
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13. Stół konferencyjny 2 szt.
Wymiary (+-30 mm): Długość całkowita: 2400 mm, szerokość
całkowita: 1000 mm, wysokość: 760 mm
Stół konferencyjny na stelażu metalowym złożonym z dwóch
,,piedestałów” i podłużnicy. Blat stołu w formie owalu. Blat
wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 – 28 mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Płyta blatu stołu wykończona
obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w
płytę, w kolorze płyty. Dla zwiększenia odporności na odrywanie się
obrzeża oraz względów estetycznych i higienicznych krawędzie blatu
po odcięciu płyty
muszą być wykończone w technologii
bezspoinowej. Nie dopuszcza się stosowania kleju do połączenia płyty
z obrzeżem. Wymagane jest oby gęstość użytej do wykonania blatów
płyty wynosiła nie mniej jak 620 kg/m³ a trudnopalność była na
poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. Na
potwierdzenie spełniania tych warunków, Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona złoży wyniki z przeprowadzonych badań
lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności
płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez
odpowiednią jednostkę certyfikującą. Kolor okładziny sztucznej do
wyboru przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy. Stelaż stołu składa
się z dwóch ,,piedestałów” wykonanych z metalu o kształcie
zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Centralnym elementem
,,piedestału” jest stalowa rura o średnicy 70-75 mm, która jest
połączona z dwoma stopami wykonanymi z odlewów aluminiowych
lub stali nierdzewnej. Połączenie tych dwóch elementów, ze
względów estetycznych bez żadnych widocznych spawów, za pomocą
śrub. Dodatkowo stół wyposażony w stopki do regulacji poziomu (ok.
15 mm) zakończone talerzykami. Nogi połączone są ze sobą za

pośrednictwem stalowej podłużnicy o przekroju prostokątnym (+5%) 60/40 mm. Połączenie podłużnicy z nogami za pomocą złączy
śrubowych. Do górnej części konstrukcji nóg przykręcone są
odlewane aluminiowe łapy (lub wykonane ze stali nierdzewnej), do
których następnie przykręcony jest blat. Montaż blatu z łapami przy
pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w
blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia
łączenia. Stelaż stołu malowany proszkowo, na kolor metalik, jak
najbardziej zbliżony do RAL 9006.

Część III – Fotele i krzesła

Zestawienie ilościowe mebli biurowych:
1

Fotel obrotowy z zagłówkiem do pomieszczeń kierowniczych

7 szt.

2

Fotel obrotowy pracowniczy

102 szt.

3

Krzesło konferencyjne

68 szt.

1. Fotel obrotowy z zagłówkiem do pomieszczeń kierowniczych- 7 szt.

Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-30 mm): Szerokość całkowita: 680 mm, głębokość całkowita: 680 mm, wysokość
całkowita z zagłówkiem: 1180 -1500 mm, szerokość oparcia: 450 mm, wysokość oparcia: 630
mm , szerokość siedziska: 460 mm, głębokość siedziska: 450 - 500 mm, wysokość siedziska:
460-560 mm.
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym musi
posiadać oparcie, siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną, przy czym tylna część oparcia
podzielona na część tapicerowaną (w górnej części) oraz wykonaną z czarnego polipropylenu
(w dolnej części). Siedzisko wykonane na bazie sklejki o grubości 10 - 12 mm. Pianka wylewana
w formach o grubości 60 – 70 mm. Zarówno w siedzisku jak i oparciu użyte do wykonania fotela
pianki muszą charakteryzować się właściwościami trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta tego
mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten mebel z zastosowaniem pianek
o właściwościach trudnozapalnych. Oparcie, w celu zapobiegnięcia marszczenia się tkaniny
musi w górnej części posiadać poziome przeszycie. Oparcie musi być odpowiednio
wyprofilowane, tzn. w dolnej partii posiadać tzw. muldę lędźwiową wypychającą dolną część
kręgosłupa osoby siedzącej na krześle. Pomiędzy siedziskiem a oparciem nie może być przerwy.

Rysunek poglądowy

Minimalne wymagania Zamawiającego
Łącznik oparcia z mechanizmem musi być wykonany z metalu. Podstawa pięcioramienna
wykonana ze stali pokrytej powłoką chromową lub odlewana z aluminium w wykończeniu na
połysk poprzez polerowanie. Podstawa zaopatrzona w kółka do powierzchni miękkich, na
wykładzinę dywanową. Fotel musi posiadać mechanizm Synchro z blokadą oparcia w minimum
4 pozycjach, z płynną regulacją siły odchylania oparcia, mechanizm umożliwiający wysunięcie
siedziska w przód – tył w zakresie minimum 50mm, regulację wysokości siedziska góra-dół.
Fotel musi posiadać regulację wysokości oparcia w zakresie minimum 60 mm. Fotel zaopatrzony
w parę podłokietników o konstrukcji wykonanej ze stali z powłoką chromowaną lub aluminium
wykończonego na połysk (polerowanego). Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie
minimum 70 mm z miękką nakładką poliuretanową. Fotel musi posiadać zagłówek regulowany
w dwóch płaszczyznach. Regulacja wysokości w zakresie minimum 60 mm oraz regulacja kąta
pochylenia minimum 40 st.
Fotel tapicerowany tkaniną obiciową o odporności na ścieranie minimum 150 000 cykli
Martindale’a, trudnozapalności – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalności - zapałka (PN-EN
1021-2).
Krzesło musi być wykonane zgodnie z normami 1335-1, 2, 3 dotyczącymi wymiarów, trwałości,
stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania.
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2. Fotel obrotowy pracowniczy - 102 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-30 mm): Szerokość całkowita: 680 mm, głębokość całkowita:
680 mm, wysokość całkowita: 1000 -1250 mm, szerokość oparcia: 450 mm,
wysokość oparcia: 630 mm , szerokość siedziska: 460 mm, głębokość
siedziska: 450 - 500 mm, wysokość siedziska: 460-560 mm.
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku
gazowym musi posiadać oparcie, siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną,
przy czym tylna część oparcia podzielona na część tapicerowaną (w górnej
części) oraz wykonaną z czarnego polipropylenu (w dolnej części). Siedzisko
wykonane na bazie sklejki o grubości 10 - 12 mm. Pianka wylewana w
formach o grubości 60 – 70 mm. Zarówno w siedzisku jak i oparciu użyte do
wykonania fotela pianki muszą charakteryzować się właściwościami
trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta tego
mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten mebel z
zastosowaniem pianek o właściwościach trudnozapalnych. Oparcie, w celu
zapobiegnięcia marszczenia się tkaniny musi w górnej części posiadać
poziome przeszycie. Oparcie musi być odpowiednio wyprofilowane, tzn. w
dolnej partii posiadać tzw. muldę lędźwiową wypychającą dolną część
kręgosłupa osoby siedzącej na krześle. Pomiędzy siedziskiem a oparciem nie
może być przerwy. Łącznik oparcia z mechanizmem musi być wykonany z
metalu. Podstawa pięcioramienna wykonana czarnego tworzywa sztucznego
o wysokiej odporności na pękanie. Podstawa zaopatrzona w kółka do
powierzchni miękkich, na wykładzinę dywanową. Fotel musi posiadać
mechanizm Synchro z blokadą oparcia w minimum 4 pozycjach, z płynną
regulacją siły odchylania oparcia, mechanizm umożliwiający wysunięcie
siedziska w przód – tył w zakresie minimum 50mm, regulację wysokości
siedziska góra-dół. Fotel musi posiadać regulację wysokości oparcia w
zakresie minimum 60 mm. Fotel zaopatrzony w parę podłokietników o
konstrukcji wykonanej ze stali z powłoką chromowaną lub aluminium
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Minimalne wymagania Zamawiającego
wykończonego na połysk (polerowanego). Podłokietniki regulowane na
wysokość w zakresie minimum 70 mm z miękką nakładką poliuretanową.
Fotel tapicerowany tkaniną obiciową o odporności na ścieranie minimum
150 000 cykli Martindale’a, trudnozapalności – papieros (PN-EN 1021-1),
trudnozapalności - zapałka (PN-EN 1021-2).
Krzesło musi być wykonane zgodnie z normami 1335-1, 2, 3 dotyczącymi
wymiarów, trwałości, stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania.
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3. Krzesło konferencyjne - 68 szt.

Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary (+-30 mm): Szerokość całkowita: 580 mm, głębokość całkowita: 640 mm,
wysokość: 950 mm, szerokość oparcia: 430 mm, szerokość siedziska: 430 mm,
głębokość siedziska: 470 mm, wysokość podłokietników od podłoża: 670 mm
Stelaż metalowy, wykonany z rury stalowej (profilu), o średnicy 20 – 24 mm. Stelaż
malowany proszkowo na kolor metalik, zbliżony do RAL 9006. Nogi spawane oraz gięte
bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, wszystkie spawy są wykonane w
sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Krzesło z
podłokietnikami stojące na czterech nogach stalowych zakończonych stopkami z
tworzywa sztucznego na miękkie podłoże. Oparcie krzesła stanowi wykonany w
technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, wyściełany pianką
poliuretanową PU, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części
podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Siedzisko wyściełane pianką
poliuretanową gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia. Zarówno w siedzisku jak i oparciu użyte do wykonania fotela pianki muszą
charakteryzować się właściwościami trudnozapalnymi. Oferent, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą będzie wezwany do złożenia deklaracji Producenta tego
mebla w formie oświadczenia, że jest w stanie wykonać ten mebel z zastosowaniem
pianek o właściwościach trudnozapalnych. Krzesło wyposażone w podłokietniki, które
stanowią część stelaża metalowego z nakładką drewnianą w kolorze do wyboru.
Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami podłokietników musi wynosić 460 500 mm. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, bez przerwy pomiędzy siedziskiem
i oparciem. Tkaniana obiciowa o odporności na ścieranie minimum 150 000 cykli
Martindale’a, trudnozapalności – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalności - zapałka
(PN-EN 1021-2).
Krzesła muszą posiadać opinię zgodności wykonania ich z normą PN-EN 16139 w
zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
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Część IV – Szafy pancerne
Zestawienie ilościowe mebli biurowych:
1

Szafa pancerna metalowa dwudrzwiowa

5 szt.

1. Szafa pancerna metalowa dwudrzwiowa - 5 szt.
Minimalne wymagania Zamawiającego
Wymiary: szerokość 90-95cm, głębokość 48-50cm, wysokość 195200 cm Długotrwała, dwupłaszczowa konstrukcja metalowa


Podwójne ścianki z każdej strony a pomiędzy nimi specjalne płyty
izolacyjne z wełny mineralnej o grubości 25 mm.
Ochrona przed lekkimi pożarami i próbami włamań.
Drzwi ryglowane w 5 punktach (3 bolce po bokach oraz po 1
góra/dół)
Dwubrodowy zamek bezpieczny z 2 kluczami.
Drzwi zawieszone na stabilnych sworzniach obrotowych,
komfortowy kąt otwarcia 180 stopni.
Wewnątrz 4 przestawne półki o nośności 70 kg każda.
Bezpieczeństwo szafy podnoszą specjalnie wyprofilowane
krawędzie drzwi zazębiające się w korpusie szafy.
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