Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko
Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Cz
I – Meble biurowe

dotyczy: dostawy mebli do pomieszcze Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.
Lp.
1

1.

Wyszczególnienie

Pomieszczenie

Jedn.
miary.

2

3

4

5

szt.

1

Biurko prostok tne
• wymiary: dł.1200mm x szer.800mm x wys.720mm; (+/- 30mm)
• konstrukcja stela a metalowa, samono na;
• noga systemowa biurka wykonana z jednego profilu o przekroju 60mm x 30mm (+/5mm) zaginanego w kształcie odwróconej litery U;
• poziomowane za pomoc stopki regulacyjnej (+10mm);
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi;
• wzdłu stołu zamontowane 2 metalowe profile 50 x 25mm (+/-5mm), ł cz ce pary
nóg i podpieraj ce blat na całej długo ci biurka;
• poł czenie profili z nog za pomoc stalowego lub aluminiowego detalu bez
ostrych kraw dzi;
• poł czenie w rodku profila bez ostrych kraw dzi.
• konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor biały;
• blat wykonany z płyty o wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1, podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN14322;
• grubo blatu 18mm
• blat stołu przy kraw dzi bocznej jest podniesiony wzgl dem stela a o 13mm; (+/2mm)
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• w blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe, umo liwiaj ce wielokrotny
monta i demonta biurek;
• blat przymocowany do stela a za pomoc rub wkr canych w gwintowane gniazda.

Budynek C
0 parter
pom. 1/12 - 1szt.

Ilo

6

Warto netto
PLN
(kol. 5 x 6)
7

Stawka
podatku
VAT
8

………………

………………

………

Cena jedn. netto
PLN
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Nie dopuszcza si ł czenia stela a bezpo rednio do płyty za pomoc wkr tów;

2.

3.

4.

Biurko prostok tne
• wymiary: dł.1600mm x szer.800mm x wys.720mm; (+/- 30mm)
• konstrukcja stela a metalowa, samono na;
• noga systemowa biurka wykonana z jednego profila o przekroju 60mm x 30mm (+/5mm) zaginanego w kształcie odwróconej litery U;
• poziomowane za pomoc stopki regulacyjnej (+10mm);
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi;
• wzdłu stołu zamontowane 2 metalowe profile 50x25mm (+/-5mm), ł cz ce pary nóg
i podpieraj ce blat na całej długo ci biurka;
• poł czenie profili z nog za pomoc stalowego lub aluminiowego detalu bez
ostrych kraw dzi;
• poł czenie w rodku profila bez ostrych kraw dzi.
• konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor biały;
• blat wykonany z płyty o wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1, podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN14322;
• grubo
blatu 18mm;
• blat stołu przy kraw dzi bocznej jest podniesiony wzgl dem stela a o 13mm;(+-2mm)
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• w blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe, umo liwiaj ce wielokrotny
monta i demonta biurek;
• blat przymocowany do stela a za pomoc rub wkr canych w gwintowane gniazda.
Nie dopuszcza si ł czenia stela a bezpo rednio do płyty za pomoc wkr tów.
Biurko prostok tne
• wymiary:dł.1200mm x szer.600mm x wys.720-780mm (+/-30mm)
• płynna regulacja wysoko ci przy pomocy wykr canej stopki z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym;
• konstrukcja stela a metalowa, samono na, malowana proszkowo na kolor biały;
• stela składa si z 4 nóg o przekroju kwadratowy 40x40mm (+/-5mm) i 4 profili
poł czonych ze sob za pomoc rub. Profile tworz ram , do której wkr tami
mocowany jest blat.
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1. Podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN
EN14322;
• grubo
blatu 25 mm
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.
Biurko prostok tne
• wymiary:dł.1600mm x szer.800mm x wys.720-780mm; (+/-30mm)
• płynna regulacja wysoko ci przy pomocy wykr canej stopki z tworzywa sztucznego w

Budynek C
0 parter
pom. 1/2 - 11szt
pom. 1/17 - 1szt
1 pi tro 1
pom. 2/2 czytelnia 8szt
pom. 2/3 pom.
archiwistów - 2szt
pom. 2/4
pom. socjalne - 1szt
pom. 2/5 sekretariat 2szt
pom. 2/6 kierownik 1szt.
pom. 2/12 - 4szt
pom. 2/13 - 4szt
2 pi tro 2
pom.3/4 pracownia 2szt
pom.3/9 pracownia 1szt
pom.3/11 pracownia
- 3szt
pom.3/12 pracownia
- 6szt

szt.

46
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5
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szt.

4
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Budynek A
Piwnica
pom. 0/12 - 1szt.
Budynek C
0 parter
pom. 1/18 ochrona 2szt.
1 pi tro 1
pom. 2/14 magazyn
podr cznych zbiorów
- 1szt.
pom. 2/8 magazyn
biblioteki - 1szt.
Budynek A
Piwnica
pom. 0/14 - 1szt.
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kolorze czarnym;
• konstrukcja stela a metalowa, samono na, malowana proszkowo na kolor biały;
• stela składa si z 4 nóg o przekroju kwadratowym 40x40mm(+/-5mm) i 4 profili
poł czonych ze sob za pomoc rub. Profile tworz ram , do której wkr tami
mocowany jest blat.
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1. Podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN
EN14322;
• grubo
blatu 25 mm ;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklej z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.

5.

6.

Biurko prostok tne.
• wymiary: dł.1400mm x szer.800mm x wys.720mm; (+/-30mm)
• konstrukcja stela a metalowa, samono na;
• noga systemowa biurka wykonana z jednego profila o przekroju 60mmx30mm (+/5mm) zaginanego w kształcie odwróconej litery U;
• poziomowane za pomoc stopki regulacyjnej (+10mm);
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi;
• wzdłu stołu zamontowane 2 metalowe profile 50x25mm(+/-5mm), ł cz ce pary nóg i
podpieraj ce blat na całej długo ci biurka;
• poł czenie profili z nog za pomoc stalowego lub aluminiowego detalu bez
ostrych kraw dzi;
• poł czenie w rodku profila bez ostrych kraw dzi;
• konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor biały;
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1, podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN14322;
• grubo
blatu 18mm;
• blat stołu przy kraw dzi bocznej jest podniesiony wzgl dem stela a o 13mm; (+/2mm)
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklej z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• w blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe, umo liwiaj ce wielokrotny
monta i demonta biurek;
• blat przymocowany do stela a za pomoc rub wkr canych w gwintowane gniazda.
Nie dopuszcza si ł czenia stela a bezpo rednio do płyty za pomoc wkr tów.
Fotel obrotowy pracowniczy
• z mechanizmem synchronicznym, na podno niku gazowym;
• wymiary: szer.700mm (+/-10mm) x gł b.740mm (+/-10mm) x wys. regulowana 9701145mm; (+/-5cm) ;
• wymiary oparcia: szer.470mm x wys.540 mm; (+/-10mm)
• wymiary siedziska: szer.470 mm (+/-10mm) x gł b.480mm (+/-10mm) x wys.440-555
mm

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.
Budynek C
-1 piwnica
pom. 01/11 - 1szt.
pom. 01/12 - 1szt.
pom. 01/15 - 1szt.

Budynek C
0 parter
pom. 1/11 - 4szt .
pom. 1/12 - 2szt

szt.

9
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szt.

27
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1 pi tro 1
pom. 2/2 czytelnia 3szt.

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/12 - 4szt.
pom. 2/13 - 4szt.
pom. 2/2 czytelnia 3szt.
pom. 2/3 pom.

3/25
Miejsce i data ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

7.

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.

• wysoko podłokietników nad siedziskiem 185-235 mm (+/-10mm)
• oparcie oraz siedzisko powinno posiada osłon wykonan z polipropylenu w kolorze
białym
• szkielet oparcia powinien by wykonany z polipropylenu
• szkielet siedziska powinien wykonany ze sklejki o grubo ci 11 mm (+/-1mm)
• pianka na oparciu o grubo ci 25mm (+/-10mm), g sto ci 40kg/m3, oraz sztywno ci
6kPa
• pianka na siedzisku o grubo ci 50mm (+/-10mm), g sto ci 40kg/m3, oraz sztywno ci
6kPa trudnopalna wysokoelastyczna
• ł cznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z ka dej strony
osłon z tworzywa sztucznego w kolorze białym
• podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Konstrukcja podłokietnika
wykonana z białego nylonu. Górna nakładka podłokietnika mi kka wykonana z
czarnego Poliuretanu. Zakres regulacji wysoko ci: 80mm, blokada poło enia w 6
pozycjach. Długo nakładki: 231mm (+/-10mm), szeroko : 85mm (+/-5mm).
Mo liwo regulacji podłokietników na szeroko za pomoc motylkowego pokr tła
pod siedziskiem. Nie dopuszcza si podłokietników wykonanych na bazie stalowych
wsporników.
• podstawa pi cioramienna wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor
biały z kółkami Fi 65mm
• oparcie i siedzisko o kształcie zbli onym do prostok ta z wyra nymi naro nikami
• tapicerka oparcia wykonana jest z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie
dopuszcza si tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
• w 1/3 tyłu siedziska oraz w górnej cz ci oparcia znajduje si wci g tapicerski
zapobiegaj cy marszczeniu tkaniny;
• oparcie z regulacj wysoko ci za pomoc przycisku w dolnej cz ci oparcia. Nie
dopuszcza si regulacji wysoko ci oparcia bez przycisku
• mechanizm Synchro z blokad oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły
odchylania oparcia, regulacja wysoko ci siedziska góra-dół.
• obsługa wszystkich funkcji mechanizmu po prawej stronie pod siedziskiem. Nie
dopuszcza si mechanizmu posiadaj cego symetryczne d wignie po obu stronach
siedziska.
• krzesło tapicerowane tkanin o parametrach nie gorszych ni :
• cieralno : 160.000 cykli Martindale, trudnopalno według normy BN EN 10211:2007, odporno na pilling 4-5, skład : poliester 100%, gramatura 366 g/m2;
• krzesło musi posiada opini zgodno ci z wymaganiami norm:
PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007
, PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiarów , wymaga
wytrzymało ciowych oraz bezpiecznych rozwi za konstrukcyjnych
• opinie winny by wystawione przez niezale ne certyfikowane laboratorium badawcze.
wymaga si aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO
14001

archiwistów - 2szt.
pom. 2/5 sekretariat 2szt.
2 pi tro
pom.3/11 pracownia
- 3szt.
pom.3/12 pracownia
- 6szt.
pom.3/4 pracownia 2szt.
pom.3/9 pracownia 1szt.

Fotel gabinetowy.
• wymiary: szer. całkowita z podłokietnikami 670mm x gł b.620mm x wys.850mm; (+/10mm)
• stela na płozie, wykonany z rury o rednicy Fi 16mm(+/-2mm), metalik (lakierowany
proszkowo na ALU);
• wymiary stela a: szer. płozy na dole 620mm (+/-10mm) x rozstaw płóz na dole

Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 2szt

szt.

8

………………

………………

………

Budynek C
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560mm (+/-10mm);
• stela metalowy zalewany w formie piank o g sto ci nie gorszej ni 75kg/m3;
• stopki czarne z tworzywa;
• oparcie (zw aj ce si ku górze do 430mm (+/-5mm)), siedzisko (na wys.450mm (+/5mm)) i podłokietniki (na wys. 640mm (+/-5mm)) stanowi integraln cało (jeden
kubełkowy element tapicerowany dookoła tkanin tapicersk );
• cało tapicerowana tkanin w kolorze be owym, kształt kubełka podkre lony jest
kontrastowymi przeszyciami nitk w kolorze czarnym.

8.

Fotel obrotowy gabinetowy z zagłówkiem
• z mechanizmem synchronicznym, na podno niku gazowym, powinien posiada :
• wymiary: szer.700mm (+/-10mm) x gł b.740mm (+/-10mm) x wys. całkowita 11251355mm;
• wymiary oparcia: szer.470mm (+/-10mm) zw aj ca si ku górze x wys. bez
zagłówka 540mm (+/-10mm)
• wymiary siedziska: szer.470mm (+/-10mm) x gł b.425mm (+/-10mm) x wys.440555mm
• wysoko podłokietników nad siedziskiem 185-235 mm (+/-10mm)
• oparcie oraz siedzisko powinno posiada osłon wykonan z polipropylenu w kolorze
białym
• szkielet oparcia powinien by wykonany z polipropylenu
• szkielet siedziska powinien by wykonany ze sklejki o grubo ci 11 mm
• pianka na oparciu o grubo ci 25mm (+/-10mm), g sto ci 40kg/m3, oraz sztywno ci
6kPa
• pianka na siedzisku o grubo ci 50mm (+/-10mm), g sto ci 40kg/m3, oraz sztywno ci
6kPa trudnopalna wysokoplastyczna
• regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek o wymiarach wys.180mm (regulacja w
zakresie 60mm) szer.310mm x grub.40mm, wyko czony z przodu tapicerk , z tyłu
plastikiem w kolorze białym;
• zagłówek posiada niewidoczny mechanizm ukryty we wn trzu tapicerowanego
przedniego panela i odchyla do tyłu w zakresie k ta 75 stopni;
• ł cznik zagłówka z oparciem plastikowy w kolorze białym;
• ł cznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z ka dej strony
osłon z tworzywa sztucznego w kolorze białym;
• podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka
podłokietnika mi kka wykonana z czarnego Poliuretanu Zakres regulacji wysoko ci:
80mm, blokada poło enia w 6 pozycjach. Długo nakładki: 231mm (+/-10mm),,
szeroko : 85mm (+/-5mm). Mo liwo regulacji podłokietników na szeroko za
pomoc motylkowego pokr tła pod siedziskiem;
• nie dopuszcza si podłokietników wykonanych na bazie stalowych wsporników.
• podstawa pi cioramienna wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor
biały z kółkami Fi 65mm. Nie dopuszcza si podstawy stalowej chromowanej;
• oparcie i siedzisko o kształcie zbli onym do prostok ta z wyra nymi naro nikami
• tapicerka oparcia wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza si
tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
• w 1/3 tyłu siedziska oraz w górnej cz ci oparcia znajduje si wci g tapicerski
zapobiegaj cy marszczeniu tkaniny;
• oparcie z regulacj wysoko ci za pomoc przycisku w dolnej cz ci oparcia. Nie
dopuszcza si regulacji wysoko ci oparcia bez przycisku;
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1 pi tro
pom. 2/5 sekretariat 2szt.
pom. 2/6 kierownik 4szt.

Budynek C
1 pi tro 1
pom. 2/6 kierownik 1szt.
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1
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• mechanizm Synchro z blokad oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły
odchylania oparcia, regulacja wysoko ci siedziska góra-dół;
• obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowa si po prawej stronie pod
siedziskiem. Nie dopuszcza si mechanizmu posiadaj cego symetryczne d wignie po
obu stronach siedziska;
• krzesło tapicerowane tkanin o parametrach nie gorszych ni : cieralno : 150.000
cykli Martindale, trudnopalno według normy BN EN 1021-1:2007, odporno na
pilling 4-5
• skład: poliester 100% Gramatura 366 g/m2;
• krzesło musi posiada opini zgodno ci z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 ,
PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007, PN-EN 15373:2010,
PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiarów , wymaga wytrzymało ciowych oraz
bezpiecznych rozwi za konstrukcyjnych;
• opinie winny by wystawione przez niezale ne certyfikowane laboratorium badawcze;
• wymaga si aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO
14001.

9.

10.

Komoda
• wymiary: dł.2328mm x szer.454mm x wys.798mm (+/-30mm),
• komoda czterodrzwiowa (dwie pary), cztero przedziałowa (ka dy przedział o
jednakowej szeroko ci, zamykany drzwiami), w ka dym przedziale 1 półka.
• wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty o klasie higieniczno ci E1.
• wykonana z dwóch korpusów zewn trznego i wewn trznego.
• korpus wewn trzny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym
grubo ci 18mm (+/-2mm), ciana tylna z płyty wiórowej melaminowanej grubo ci 8mm
(+/-1mm).
• fronty komody wykonane ze szkła w kolorze szarym w ramie z aluminium
anodowanego Z11.
• dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm.
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm,.
• korpus wewn trzny ł czony za pomoc konfirmantów.
• Korpus zewn trzny:
- wie ce górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym
grubo ci 12mm, oklejonej obrze em grubo ci 2mm, boki z zespołu płyt melaminowych
grubo ci 18mm, tworz cych konstrukcj grubo ci 80mm. W skie kraw dzie boków
oklejone obrze em ABS 1mm.
- dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm,
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm.
• cokół komód metalowy z profilu stalowego 40x20 mm malowanego proszkowo
spoczywaj cy na stopkach 35 i wysoko ci 12mm z gwintem M8.
Kontener mobilny
• wymiary: szer.428mm x gł b.600mm x wys.540mm (+/-30mm);
• elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym o grubo ci 18mm (nie grubszej). Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej
trwało ci;
• korpusy i wie ce i fronty wykonane z płyty w kolorze białym o podwy szonej klasie

Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 1szt.
Budynek C
1 pi tro
pom. 2/5 sekretariat 1szt.
pom. 2/6 kierownik 1szt..

Budynek C
0 parter
pom. 1/2 - 1szt.
pom. 1/17 - 1szt.
1 pi tro 1
pom. 2/2 czytelnia -

szt.

3

………………

………………

………

szt.

30

………………

………………

………
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cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• szeroko kontenera nie mniejsza ni 425mm i nie wi ksza ni 435mm, gł boko
kontenera nie mniejsza ni 600mm, wysoko kontenera nie mniejsza ni 530mm i nie
wi ksza ni 550mm.
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm (+/-0,5mm) i
promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• ze wzgl dów funkcjonalnych, kontener posiada listw uchwytow (uchwyt boczny
kontenera) oraz metalowe uchwyty czołowe o rozstawie 192mm.
• listwa wyko czona paskiem gumowym - eliminacja efektu trzasku szuflady;
• kontener posiada zamontowane podwójne zakryte rolki o wysoko ci nie mniejszej ni
35mm ułatwiaj ce jego przesuwanie;
• kontener posiada 3 szuflady na dokumenty A4 oraz 1 szuflad piórnikow ;
• wkłady szuflad wykonane z tworzywa kompozytowego;
• szuflady posiadaj opcj spowalniacza i opcj samodomyku;
• ka da szuflada otwiera si na 83% swojej powierzchni;
• kontener posiada blokad wysuwu wi cej ni jednej szuflady jednocze nie (nie
dotyczy szuflady piórnikowej);
• w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady
jednocze nie;
• wymagany jest zamek z numerowanym wymiennym cylindrem, numerowanym
kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo
szybkiej wymiany cylindra za pomoc kluczyka bez specjalistycznych narz dzi;
• zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego klucza na
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;
• uchwyty metalowe W1 (rozstaw 192mm).

11.

Kontener podbiurkowy mobilny, 3 szufladowy, wkłady szuflad metalowe, centralny
zamek,
wymiary: szer.400mm x gł b.480mm x wys.540mm, tolerancja +/- 0mm.
• elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym o grubo ci 18mm (nie grubszej). Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej
trwało ci;
• korpusy i wie ce i fronty wykonane z płyty w kolorze białym o podwy szonej klasie
cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• szeroko kontenera nie mniejsza ni 390mm i nie wi ksza ni 400mm, gł boko
kontenera nie mniejsza ni 480mm, wysoko kontenera nie mniejsza ni 530mm i nie
wi ksza ni 550mm;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em
• kontener posiada metalowe uchwyty czołowe o rozstawie 192mm.
• kontener posiada zamontowane podwójne zakryte rolki o wysoko ci nie mniejszej ni
35mm (+1mm), co ułatwi jego przesuwanie;
• kontener ma zamontowane 3 szuflady na dokumenty
• szuflady kontenera wykonane z metalu.

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.
2szt.
pom. 2/3 pom.
archiwistów - 2szt.
pom. 2/4 pom.
socjalne - 1szt.
pom. 2/5 sekretariat 2szt.
pom. 2/6 kierownik 1szt.
pom. 2/12 - 4szt.
pom. 2/13 - 4szt.
2 pi tro 2
pom.3/4 pracownia 2szt.
pom.3/9 pracownia 1szt.
pom.3/11 pracownia
- 3szt.
pom.3/12 pracownia
- 6szt.

Budynek A
Piwnica
pom. 0/12 - 1szt.
pom. 0/14 - 1szt.
0 parter
pom. 1/18 ochrona 2szt.
1 pi tro
pom. 2/8 magazyn
biblioteki - 1szt.

szt.

5

………………

………………

………
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• ka da szuflada otwiera si na 83% (+/-2%) swojej powierzchni.
• kontener posiada blokad wysuwu wi cej ni jednej szuflady jednocze nie. Nale y
zwróci uwag aby w sytuacji gdy ci gniemy dwie szuflady jednocze nie nie było
mo liwo ci ich otwarcia, wymóg konieczny ze wzgl dów bezpiecze stwa;
• w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady
jednocze nie
• wymagany jest zamek z numerowanym wymiennym cylindrem, numerowanym
kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo
szybkiej wymiany cylindra za pomoc kluczyka bez specjalistycznych narz dzi.
• zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego klucza
na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

12.

13.

Kontener stacjonarny czteroszufladowy z piórnikiem.
• wymiary: szer.428mm x gł b.800mm x wys.720mm tolerancja ±10mm.
• elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym o grubo ci 18mm. Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci;
• korpusy i wie ce i fronty wykonane z płyty w kolorze białym o podwy szonej klasie
cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em
• ze wzgl dów funkcjonalnych, kontener posiada listw uchwytow (uchwyt boczny
kontenera) oraz metalowe uchwyty czołowe o rozstawie 192mm.
• listwa wyko czona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady;
• kontener posiada 4 stopki regulacyjne wykr cane o wysoko ci 9mm (+/-0,5mm) i
zakresie regulacji 0..10mm.
• kontener posiada 4 szuflady na dokumenty A4 oraz 1 szuflad piórnikow ;
• wkłady szuflad wykonane z tworzywa kompozytowego;
• szuflady kontenera maj zamontowan opcj spowalniacza szuflady i opcj
samodomykania;
• ka da szuflada otwiera si na 83% (+/-2%) swojej powierzchni;
• kontener posiada blokad wysuwu wi cej ni jednej szuflady jednocze nie (nie
dotyczy szuflady piórnikowej). Nale y zwróci uwag aby w sytuacji gdy ci gniemy
dwie szuflady jednocze nie nie było mo liwo ci ich otwarcia, wymóg konieczny ze
wzgl dów bezpiecze stwa;
• w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady
jednocze nie;
• wymagany jest zamek z numerowanym wymiennym cylindrem, numerowanym
kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo
szybkiej wymiany cylindra za pomoc kluczyka bez specjalistycznych narz dzi.
• zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego klucza na
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
Kontener/szafka nocna na nó kach.
• wymiary: szer.400mm x gł b.420mm x wys.590mm tolerancja ±10mm.
• elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym o grubo ci 18mm. Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci;
• korpusy i wie ce i fronty wykonane z płyty w kolorze białym o podwy szonej klasie

Budynek C
1 pi tro 1
pom. 2/2 czytelnia 1szt.

szt.

1

………………

………………

………

Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 2szt.

szt.

2

………………

………………

………
8/25

Miejsce i data ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.

cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• aby zabezpieczy płyt przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie
kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne) zabezpieczone doklejk
z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em
• kontener posiada metalowe uchwyty czołowe o rozstawie 192mm.
• kontener posiada zamontowane podwójne zakryte rolki o wysoko ci nie mniejszej ni
35mm (+1mm) co ułatwi jego przesuwanie;
• kontener ma 1 szuflad i 1 szafk jednodrzwiow ;
• szuflada kontenera wykonana z metalu.
• szuflada otwiera si na 83%(+/-2%) swojej powierzchni.
• szuflada kontenera oraz drzwi szafki zamykane na zamek patentowy.
• wymagany jest zamek z numerowanym wymiennym cylindrem, numerowanym
kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo
szybkiej wymiany cylindra za pomoc kluczyka bez specjalistycznych narz dzi.
• zamek musi by systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego klucza
na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

14.

15.

16.

Krzesła dla obsługi sal muzealnych
• Kolor: skóra biała,
• Wymiary: szer.54cm x gł.63cm x wys.85cm (+/-1cm)
• Podstawa stalowa, pr ty gi te i walcowane na zadany k t. Stal nierdzewna
• produkt przystosowany do u ytkowania wewn trz

Budynek A
parter
pom. 1/1 – 18szt.

szt.

18

………………

………………

………

Krzesła dla obsługi sal muzalnych
• Kolor: skóra czarna,
• Wymiary: szer.54cm x gł.63cm x wys.85cm (+/-1cm)
• Podstawa stalowa, pr ty gi te i walcowane na zadany k t. Stal nierdzewna
• produkt przystosowany do u ytkowania wewn trz

Budynek A
parter
pom. 1/1 – 2szt.

szt.

2

………………

………………

………

szt.

158

………………

………………

………

Krzesło konferencyjne na 4 metalowych nogach z podłokietnikami
• wymiary:
- szer. siedziska 490mm (+/-5mm) mierzona w najszerszym miejscu
- szer. oparcia 415mm (+/-5mm) mierzona przy podłokietnikach, 410mm (+/-5mm)
mierzona przy górnej kraw dzi
- wys. krzesła 790mm (+/-5mm)
- gł b. krzesła 560mm (+/-5mm)
- szer. krzesła 600mm (+/-5mm)
- gł b. siedziska 460mm (+/-5mm)
- wys. siedziska 450mm (+/-5mm)
- wys. oparcia 240mm (+/-5mm)
- przerwa mi dzy gór siedziska a dołem oparcia 90mm (+/-5mm)
- wys. podłokietnika mierzona od siedziska 205 mm (+/-5mm)
• funkcja sztaplowania 4 sztuk
• podłokietniki plastikowe w kolorze oparcia o szeroko ci 55 mm (+/-2mm),
• podłokietnik w tylnej cz ci licuj si z oparciem, przednia cz
licuje si z przedni
nog .
• siedzisko i oparcie formatki z tworzywa sztucznego z mi kkimi tapicerowanymi

Budynek A
Parter
pom. 1/3 - 18szt.
Budynek C
piwnica
pom. 01/15 - 2szt.
parter
pom. 1/2 - 90szt.
pom. 1/11 - 16szt.
pom. 1/12 - 11szt.
pom. 1/18 ochrona 2szt.
1 pi tro
pom. 2/2 czytelnia 10szt.
pom. 2/4 pom.
socjalne - 4szt.
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nakładkami;
• siedzisko wraz z oparciem stanowi dwa osobne elementy
• siedzisko tapicerowane ci t piank i tkanin
• od spodu wyko czone panelem plastikowym w kolorze identycznym jak siedzisko
• mi dzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysoko ci 75 mm w najw szym miejscu
• oparcie o kształcie zbli onym do prostok ta wyoblone w dwóch płaszczyznach
• oparcie perforowane plastikowe w kolorze szarym
• stela wykonany ze stalowej rury o rednicy 22mm (+/-2mm) x Grubo
cianki rury
1,5mm. (+/-0,2mm)
Malowany proszkowo na kolor Aluminium
• tylne nogi ustawione pod k tem do podło a za lepione plastikowymi stopkami

17.

18.

Krzesło obrotowe na podstawie pi cioramiennej z tworzywa sztucznego
• Gabaryty zewn trzne:
• wymiary: wys. całkowita: 98,5-116cm (+/-2cm)
• wymiary siedziska:wys.46-57cm (+/-1cm) x szer.47cm (+/-1cm) x gł b.38-45cm (+/1cm);
• rednica podstawy: 68cm (+/-2cm)
• wysoko podłokietników: 67-77cm (+/-1cm) (w dolnym skrajnym poło eniu
siedziska);
• podstawa pi cioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem
włókna szklanego – konstrukcja bazy w cało ci nylonowa o wytrzymało 1000 kg
nacisku);
• samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni;
• amortyzator gazowy umo liwiaj cy płynn regulacj wysoko ci siedziska w zakresie
46 – 57cm (+/-1cm)
• nowoczesny mechanizm SYNCHRO umo liwiaj cy synchroniczne odchylanie oparcia
i siedziska z regulacj spr ysto ci odchylania w zale no ci od ci aru siedz cego
oraz blokady tego ruchu;
• siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna li ciastego, wy ciełane piank
poliuretanow ;
• plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z
materiału stanowi cego mieszank PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym)
wy ciełane piank poliuretanow . Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu
kr gosłupa w cz ci podtrzymuj cej odcinek l d wiowo – krzy owy.
Oparcie posiada siedmiostopniow , zapadkow regulacj wysoko ci;
• podłokietniki z mi kk nakładk w kolorze czarnym, regulowane w zakresie góra-dół;
• krzesło tapicerowane tkanin z atestem trudnopalno ci, 100% poliester, o klasie
cieralno ci na poziomie 160 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporno ci na piling 5
(PN-91/P-04619. Kolor NC46
• krzesło spełnia norm okre laj c obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535
• krzesło posiada pozytywn ocen ergonomiczno – fizjologiczn , potwierdzaj c
zgodno z Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.
Krzesło obrotowe, podwy szane
• Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT.
• Antypo lizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z mi kkiego tworzywa.
Mo liwo blokady k ta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.
• Regulowana wysoko oparcia.

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.
2 pi tro
pom.3/5 pom.
socjalne - 2szt.
pom.3/12 pom.
pracownia - 3szt.

Budynek A
piwnica
pom. 0/12 - 1szt.
pom. 0/14 - 2szt.
Budynek C
parter
pom. 1/5 szatnia 1szt.
pom. 1/17 - 2szt.
pom. 1/18 ochrona 2szt.
1 pi tro
pom. 2/8 magazyn
biblioteki - 1szt.
pom. 2/14 magazyn
podr cznych zbiorów
- 1szt.

Budynek C
2 pi tro
pom. 3/2 i 3/3

szt.

10

………………

………………

………

szt.

4

………………

………………

………
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• Regulowana wysoko siedziska.
• Regulowana gł boko siedziska.
• Podstawa stalowa malowana proszkowo.
• Metalowa lakierowana obr cz pod stopy.
• Samohamowalne kółka.

19.

Krzesło socjalne stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników
• wymiary: wys.790mm x szer.520mm x gł b.560mm; (+/-1cm)
• wymiary siedziska: szer.490mm (+/-1cm) mierzona w najszerszym
miejscuxgł b.460mm (+/-1cm) x wys.450mm (+/-1cm);
• wymiary oparcia: szer.410mm (+/-1cm) x wys.240mm (+/-1cm);
• funkcja sztaplowania 6 sztuk;
• siedzisko plastikowe w kolorze szarym;
• od spodu wyko czone panelem plastikowym w kolorze identycznym jak siedzisko;
• mi dzy oparciem a siedziskiem szczelina w wysoko ci 75 mm (+/-2mm) w
najw szym miejscu;
• oparcie perforowane plastikowe w kolorze szarym;
• oparcie o kształcie zbli onym do prostok ta wyoblone w dwóch płaszczyznach;
• oparcie nakładane na tylne nogi i blokowane w tylnej cz ci jednym wkr tem;
• stela wykonany ze stalowej rury o rednicy 22MM (+/-2mm) x Grubo
cianki rury
1,5 mm. (+/-0,2mm)
Malowany proszkowo na kolor Aluminium;
• 4 metalowe nogi. Tylne nogi ustawione pod k tem do podło a za lepione
plastikowymi stopkami;
• wymagane wyniki bada zgodno ci z norm PN-EN 13761:2004 i PN-EN 13351:2004 w zakresie wymaga wytrzymało ciowych i bezpiecznych rozwi za
konstrukcyjnych;
Lustro prostok tne
• wymiary cało ci: 1100mm (+/-10mm) x 600mm (+/-10mm) x 18mm (+/-2mm)
• wymiary lustra: 1000mm (+/-10mm) x 500mm (+/-10mm) x 5mm (+/-1mm)
• fazowane,
• klejone do płyty meblowej zawieszone na cianie.

20.

21.

Lustro cienne
• wymiary: 600mm (+/-10mm) x 450mm (+/-10mm)
• kraw dzie szlifowane.

22.

Łó ko hotelowe trzywarstwowe z zagłówkiem
• wymiary: dł.2000mm x szer.900mm x wys.500mm (+/-20mm)
• baza – twarda drewniana rama o wymiarach dł.200cm (+/-2cm) x szer.90cm (+/-2cm)

Budynek A
piwnica
pom. 0/3 - 3szt.
1 pi tro
pom. 2/5 pokój
socjalny - 3szt.
Budynek C
piwnica
pom. 01/11 - 4szt.
pom. 01/12 - 4szt

szt.

14

………………

………………

………

szt.

5

………………

………………

………

szt.

2

………………

………………

………

szt.

2

………………

………………

………

Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 1szt.
Budynek C
0 parter
pom. 1/5 szatnia 2szt.
1 pi tro
pom. 2/5 sekretariat 1szt.
pom. 2/6 kierownik 1szt.
Budynek C
piwnica
pom. 01/11 - 1szt.
pom. 01/12 - 1szt.
Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
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x wys.20cm (+/-1cm), boki i wierzch bazy obło one piank poliuretanow o g sto ci
T25;
• cztery nogi bukowe, w tym dwie zako czone kółkiem z hamulcem + ł cznik do baz.
• zagłówek o wymiarach szer.90cm (+/-2cm) x grub.3cm (+/-0,25cm) x wys.110cm (+/2cm - wykonany z płyty meblowej gr.18mm tapicerowanej
piank poliuretanow i tkanin
• materac bonellowy o wymiarach: dł.200cm (+/-2cm) x szer.90 (+/-2cm) x grub.17cm
(+/-2cm) - trwały wkład spr ynowy typu bonnell, obło ony obustronnie płyt filcow
oraz piank poliuretanow , pokrowiec z atestem trudnopalno ci.
• materac TOP o wymiarach: dł.200cm (+/-2cm) x szer.90cm (+/-2cm) x grub.3cm (+/0,5cm) – pianka o g sto ci T25.

23.

24.

25.

Metalowy ruchomy wieszak
• mocowany do ciany za pomoc konstrukcji z płaskownika i dwóch zawiasów
umo liwiaj cych odchylanie wieszaka w prawo lub w lewo. Mocowanie do ciany za
pomoc czterech rub i kołków rozporowych.
• na 20 haczyków (po 10 na ka d stron ).
• Długo : 120cm. (+/-1cm)
• Metalowa konstrukcja spawana z profili 40mm (+/-2mm) x 20mm (+/-1mm). Trójk tne
rami , dłu szy bok od długo ci 120cm (+/-1cm) jako baza do haczyków, krótszy bok o
długo ci 50cm (+/-1cm) do którego s zamocowane zawiasy jest prostopadły do
dłu szego, pomi dzy nimi jest trzeci profil zastrzałowy maj cy na celu usztywnienie
całej konstrukcji.
• Cało lakierowana proszkowo na kolor RAL7035
• Z otwarte profile zako czone za lepkami z tworzywa sztucznego w kolorze
jasnoszarym.
Metalowy stały wieszak
• mocowany do ciany
• 10 haczyków.
• Długo : 120cm (+/-1cm).
• Metalowa konstrukcja spawana, profil 40mm (+/-2mm) x 20mm (+/-1mm) z 10
przyspawanymi haczykami mocowany do ciany za pomoc trzech rub i kołków
rozporowych.
• Cało lakierowana proszkowo na kolor RAL7035
• Z obu stron profil zako czony za lepkami z tworzywa sztucznego w kolorze
jasnoszarym.
Nadstawka aktowa dwudrzwiowa
dwie przestrzenie na wysoko segregatora
• wymiary: szer.800mm x gł b.420mm x wys.720mm (+/-10mm)
• w rodku 1 półka z regulacj wysoko ci;
• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm (+/1mm). Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa
cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy nadstawki wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie
grubszej ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna
wpuszczona do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r.
go cinny - 2szt.

Budynek C
parter
pom. 1/5 szatnia 6szt.

szt.

6

………………

………………

………

Budynek C
parter
pom. 1/5 szatnia 2szt.

szt.

2

………………

………………

………

Budynek C
parter
pom. 1/4 - 4szt.
pom. 1/11 - 3szt.
pom. 1/12 - 4szt.

szt.

11

………………

………………

………
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zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm (+/-0,5mm) i
promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• nadstawka zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni.
• Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany mechanizm cichego
domykania;
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm (+/2mm). oraz zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm). na całej wysoko ci
korpusu;
• półka płytowa o grubo ci min.18mm – max.25mm zabezpieczona przed
przypadkowym wysuni ciem
z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;
• drzwi skrzydłowe nadstawki wyposa one w listw przymykow wykonan z tworzywa
sztucznego i obit gum (eliminacja efektu trzasku). Listwa przymocowana do jednego
skrzydła drzwi.

26.

Nadstawka aktowa jednodrzwiowa
dwie przestrzenie na wysoko segregatora
• wymiary: szer.600mm x gł b.420mm x wys.720mm. (+/-10mm)
• w rodku 1 półka z regulacj wysoko ci;
• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm. (+/2mm) Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa
cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy nadstawki wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie
grubszej ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna
wpuszczona do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm (+/-0,5mm) i
promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• nadstawka zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;

Budynek C
parter
pom. 1/4 - 1szt.
pom. 1/11 - 1szt.

szt.

2

………………

………………

………
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• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni.
• Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany mechanizm cichego
domykania;
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci
korpusu;
• półka płytowa o grubo ci min.18mm max.25mm zabezpieczona przed
przypadkowym wysuni ciem
z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

27.

28.

Półka mocowana do ciany na wysoko ci 300mm od podłogi
• wymiary: szer.600mm x gł b. całkowita 334mm x wys.394mm. (+/-10mm)
• wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty o klasie higieniczno ci E1.
• wykonana z dwóch korpusów zewn trznego i wewn trznego.
Korpus wewn trzny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym
grubo ci 18mm,
- całkowita gł boko korpusu wewn trznego wynosi 382mm
- ciana tylna z płyty wiórowej melaminowanej grubo ci 8mm.
- monta do ciany przez cian tyln za pomoc rub i kołków rozporowych.
• dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm
• korpus wewn trzny ł czony za pomoc konfirmantów.
Korpus zewn trzny:
- wie ce górny i dolny oraz boki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym i grubo ci 12mm, oklejonej obrze em grubo ci 2mm, mocowane bezpo rednio
do korpusu wewn trznego za pomoc wkr tów
- dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm.
Regał aktowy otwarty
pi przestrzeni na wysoko segregatora.
• wymiary: szer.800mm x gł b.420mm x wys1880mm (+/-20mm)
• 4 półki (w tym 3 z regulacj wysoko ci, 1 konstrukcyjna);
• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm (+/2mm)
Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci

Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 1szt.

szt.

1

………………

………………

………

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/2 czytelnia 2szt.

szt.

2

………………

………………

………
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3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy regału wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie grubszej
ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna wpuszczona do
korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• regał zmontowany fabrycznie - nie dopuszcza si monta u regału na miejscu;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci
korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór
wywiercony w półce;
• poziomowanie regału dost pne z jego wn trza;

29.

30.

Siedzisko dwuosobowe bez oparcia
• wymiary: szer.1350mm x gł b.760mm x wys.440mm (+/-10mm);
• wys. siedziska 440mm (+/-10mm) ;
Kanapa powinno posiada nast puj ce funkcje i wyposa enie:
• siedzisko o grubo ci 120 mm (+/-2mm) wykonane na bazie ci tej pianki
• stela metalowy lakierowany na ALU, wykonany jest z rury o rednicy 22 mm w
kształcie płozy;
• dwie płozy montowane pod bokami siedziska;
• płozy posiadaj plastikowe lizgi zabezpieczaj ce podłog przed rysowaniem;
• siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew;
• tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyra nie
zaznaczonymi kraw dziami;
• przednia i tylna kraw d siedziska o kształcie półwałka;
kanapa tapicerowana tkanin o udokumentowanych parametrach nie gorszych ni :
• cieralno : 160.000 cykli Martindale
• Trudnopalno według normy BN EN 1021-1:2007
• Odporno na pilling 4-5
• Skład: poliester 100%
• Gramatura 366 g/m2
wymienione parametry poparte atestami.
Kanapa musi posiada opini zgodno ci z wymaganiami norm: PN- EN 1022:2007,
PN-EN 1728:2004, PN-EN 1730:2002, PN-EN 12521:2002, EN 12520:2011 w zakresie
wymiarów, wymaga wytrzymało ciowych oraz bezpiecznych rozwi za
konstrukcyjnych.
Badania winny by przeprowadzone przez certyfikowan , niezale n jednostk .
Sofa wolnostoj ca
• Wymiary: szer.310cm x wys.66cm x gł b.95cm; wys. siedziska 41 (+/-10mm)
• 100% bawełniana, typ plusz
• kolor kobalt,
• cieralno min. 50 000 cykli

Budynek C
parter
pom. 1/5 szatnia 2szt.
1 pi tro
pom. 2/16 - 3szt.
2 pi tro
pom.3/1 komunikacja
- 2szt.

szt.

7

………………

………………

………
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• produkt przystosowany do u ytkowania wewn trz pomieszcze u yteczno ci
publicznej

31.

Stolik kwadratowy niski
• wymiary:dł.600mm x szer.600mm x wys.500mm (+/-10mm)
• konstrukcja stela a metalowa, samono na, malowana proszkowo na kolor biały;
• Stela składa si z 4 nóg o przekroju kwadratowy 40x40mm (+/-1mm) i 4 profili
poł czonych ze sob za pomoc rub. Profile tworz ram , do której wkr tami
mocowany jest blat.
• poziomowane za pomoc stopki regulacyjnej + 10mm.
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1. Podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN
EN14322;
• grubo
blatu 25mm (+/-2mm)
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.

32.

Stolik okr gły
• wymiary: redn.800mm x wys.720mm. (+/-10mm)
• noga metalowa o r.80mm (+/-2mm) lakierowana proszkowo na kolor biały.
• podstawa talerzowa o rednicy: min.600mm (+10mm) Talerz schodkowy lakierowany
proszkowo na kolor biały.
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczno ci E1 o
podwy szonej klasie cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN14322 w kolorze białym
• grubo
blatu 25mm (+/-2mm)
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.
• w blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe, umo liwiaj ce wielokrotny
monta i demonta biurek. Nie dopuszcza si ł czenia stela a bezpo rednio do płyty.
Blat przymocowany do stela a za pomoc rub.

33.

Stół prostok tny
• wymiary:dł.800mm (+/-10mm) x szer.600mm (+/-10mm) x wys.720-780mm (+/10mm);
• płynna regulacja wysoko ci przy pomocy wykr canej stopki z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym;
• konstrukcja stela a metalowa, samono na, malowana proszkowo na kolor biały;
• Stela składa si z 4 nóg o przekroju kwadratowy 40x40mm (+/-2mm) i 4 profili
poł czonych ze sob za pomoc rub. Profile tworz ram , do której wkr tami
mocowany jest blat.
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1. Podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN
EN14322;

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/5 sekretariat 1szt.

szt.

1

………………

………………
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………………
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Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 1szt.
Budynek C
1 pi tro
pom. 2/4 pom.
socjalne - 1szt
pom. 2/6 kierownik 1szt.
2 pi tro
pom.3/5 pom.
socjalne - 1szt.
pom.3/12 pom.
pracownia - 1szt.
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pom. 1/18 ochrona 1szt.
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• grubo
blatu 25mm
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.

34.

35.

Stół socjalny kwadratowy
• wymiary:dł.800mm x szer.800mm x wys.720-780mm (+/-10mm)
• płynna regulacja wysoko ci przy pomocy wykr canej stopki z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym;
• konstrukcja stela a metalowa, samono na, malowana proszkowo na kolor biały;
• stela składa si z 4 nóg o przekroju kwadratowy 40x40mm (+/-2mm) i 4 profili
poł czonych ze sob za pomoc rub. Profile tworz ram , do której wkr tami
mocowany jest blat.
• regulacja poziomu bez konieczno ci u ywania narz dzi
• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym. Klasa
higieniczno ci E1. Podwy szona klasa cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN
EN14322;
• grubo
blatu 25mm
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm.
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.
Szafa aktowa dwudrzwiowa
sze przestrzeni na wysoko segregatora.
• wymiary: szer.800mm x gł b.420mm x wys.2250mm (+/-20mm)
• w rodku 5 półek (w tym 3 z regulacj wysoko ci, 2 konstrukcyjne);
• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm.
Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci
3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie grubszej ni
8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna wpuszczona do
korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni.
• przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany mechanizm cichego
domykania
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci

Budynek A
Piwnica
pom. 0/3 - 1szt.
1 pi tro
pom. 2/5 pokój
socjalny - 1szt.

szt.

3

………………

………………

………

szt.

26

………………

………………

………

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/2 czytelnia 1szt.

Budynek C
parter
pom. 1/4 - 2szt.
pom. 1/11 - 1szt.
pom. 1/12 - 4szt.
pom. 1/17 - 1szt.
1 pi tro
pom. 2/3 pom.
archiwistów - 3szt.
pom. 2/12 - 2szt.
pom. 2/13 - 3szt.
pom. 2/4 pom.
socjalne - 1szt.
2 pi tro
pom.3/4 pracownia 1szt.
pom.3/9 pracownia 2szt.
pom.3/11 pracownia
- 3szt.
pom.3/12 pracownia
- 3szt.
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korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy
za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony
musi by mo liwo jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika,
którym otworzy wszystkie swoje meble.
• drzwi skrzydłowe szafy wyposa one w listw przymykow wykonan z tworzywa
sztucznego i obit gum (eliminacja efektu trzasku). Listwa przymocowana do jednego
skrzydła drzwi;

36.

37.

Szafa aktowa dwudrzwiowa
• wymiary: szer.1246mm x gł b.454mm x wys.1602mm (+/-20mm)
• szafa dwudzielna - w obu cz ciach 3 półki z mo liwo ci regulacji;
• wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty o klasie higieniczno ci E1.
• wykonana z dwóch korpusów zewn trznego i wewn trznego. Korpus wewn trzny
wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w białym kolorze grubo ci 18mm, ciana
tylna z płyty wiórowej melaminowanej grubo ci 8mm.
• fronty szafy wykonane ze szkła w kolorze szarym w ramie z aluminium anodowanego
Z11.
• dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm.
• korpus wewn trzny ł czony za pomoc konfirmantów.
• Korpus zewn trzny:
- wie ce górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w białym kolorze
grubo ci 12mm, oklejonej obrze em grubo ci 2mm, boki z zespołu płyt melaminowych
grubo ci 18mm, tworz cych konstrukcj grubo ci 80mm, W skie kraw dzie boków
oklejone obrze em ABS 1mm.
- dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm.
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm.
• cokół metalowy z profilu stalowego 40mm (+/-2mm) x 20 (+/-2mm) malowanego
proszkowo spoczywaj cy na stopkach 35 i wysoko ci 12mm (+/-2mm) z gwintem
M8.
Szafa aktowa dwudrzwiowa
sze przestrzeni na wysoko segregatora.
• wymiary: szer.1000mm x gł b.420mm x wys.2250mm (+/-20mm)
• w rodku 5 półek (w tym 3 z regulacj wysoko ci, 2 konstrukcyjne);
• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm.
Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci
3A zgodnie z norm DIN EN 14322;

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/5 sekretariat 1szt
pom. 2/6 kierownik 1szt

szt.

2

………………

………………

………

Budynek C
piwnica
pom. 01/12 - 1szt.

szt.

1

………………

………………

………
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• plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie grubszej ni
8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna wpuszczona do
korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni.
Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany mechanizm cichego
domykania
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci
korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy
za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

38.

Szafa aktowa jednodrzwiowa
sze przestrzeni na wysoko segregatora.
• wymiary: szer.600mm x gł b.420mm x wys.2250mm. (+/-20mm)
• w rodku 5 półek (w tym 3 z regulacj wysoko ci, 2 konstrukcyjne);
• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm.
Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci
3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie grubszej ni
8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna wpuszczona do
korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o

Budynek C
parter
pom. 1/4 - 1szt.
pom. 1/11 - 1szt.
2 pi tro
pom.3/4 pracownia 1szt.

szt.

3

………………

………………

………
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k cie otwarcia 100 stopni.
Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany mechanizm cichego
domykania
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci
korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór
wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi w 3
punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

39.

40.

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa
• wymiary: szer.1246mm x gł b.454mm x wys.1602mm. (+/-20mm)
• szafa dwudzielna, niesymetryczna, cz
z dr kiem zajmuje 2/3 szeroko ci szafy,
półki pozostał 1/3 szeroko ci.
• po lewej stronie wysuwany dr ek, po prawej trzy półki
• Wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty o klasie higieniczno ci E1.
• Wykonana z dwóch korpusów zewn trznego i wewn trznego. Korpus wewn trzny
wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym grubo ci 18mm, ciana
tylna z płyty wiórowej melaminowanej grubo ci 8mm.
• Fronty szafy wykonane ze szkła w kolorze szarym w ramie z aluminium
anodowanego Z11.
• dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm.
•dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm.
•korpus wewn trzny ł czony za pomoc konfirmantów.
• Korpus zewn trzny:
- wie ce górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym
grubo ci 12mm, oklejonej obrze em grubo ci 2mm, boki z zespołu płyt melaminowych
grubo ci 18mm tworz cych konstrukcj grubo ci 80mm. W skie kraw dzie boków
oklejone obrze em ABS 1mm.
- dłu sze kraw dzie wie ców: górnego i dolnego oklejone obrze em grubo ci 2mm,
krótsze obrze em 0,5mm. Boki oklejone obrze em grubo ci 2mm i 0,5mm.
• dłu sza kraw d półek oklejona obrze em grubo ci 2mm.
• cokół metalowy z profilu stalowego 40 (+/-2mm) x 20 (+/-2mm) malowanego
proszkowo spoczywaj cy na stopkach 35 i wysoko ci 12mm (+/-1mm) z gwintem M8.
Szafa ubraniowa jednodrzwiowa
• wymiary: szer.600mm x gł b.600mm x wys.1880mm (+/-20mm)
• w rodku 1 dr ek, nad nim 1 półka płytowa;

Budynek B
1 pi tro
pom. 2/2 pokój
go cinny - 1szt

szt.

1

………………

………………

………

Budynek C
parter
pom. 1/18 ochrona -

szt.

1

………………

………………

………
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• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm. Klasa
higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci 3A
zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie grubszej ni
8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna wpuszczona do
korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni. Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany
mechanizm cichego domykania;
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm)na całej wysoko ci
korpusu;
• półka płytowa o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczona przed
przypadkowym wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w
otwór wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble;

1szt

Szafka niska z kontenerem
• wymiary: szer.1200mm x gł b.600mm x wys.547mm (+/-20mm)
• szafka składa si z:
- kontener trzyszufladowy z szuflad piórnikow o szeroko ci 428mm (+/-20mm)
- otwart szafk z 1 półk o szeroko ci 344mm (+/-20mm).
- zamykan szafk z 1 półk o szeroko ci 428mm (+/-20mm)
• wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm. Klasa
higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci 3A
zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafki wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie grubszej
ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna wpuszczona do
korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/3
pom. archiwistów 1szt.
pom. 2/12 - 2szt.
pom. 2/13 - 2szt.
2 pi tro
pom.3/9 pracownia 1szt.
pom.3/11 pracownia
- 1szt
pom.3/12 pracownia
- 1szt

szt.

8

………………

………………

………
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• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafka zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni. Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany
mechanizm cichego domykania;
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci
korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór
wywiercony w półce;
• poziomowanie szafki dost pne od wn trza;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

42.

Szafo - regał aktowy
• wymiary: szer.800mm x gł b.420mm x wys.1510mm (+/-20mm)
• dół szafy szafka dwudrzwiowa dwie przestrzenie na wysoko segregatora z 1 półk
z regulacj wysoko ci;
• górna cz
regał otwarty dwie przestrzenie na wysoko segregatora z 1 półk z
regulacj wysoko ci;
• wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm. Klasa
higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci 3A
zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafo - regału wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie
grubszej ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna
wpuszczona do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni. Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany
mechanizm cichego domykania
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm oraz
zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm) na całej wysoko ci

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/2 czytelnia 8szt

szt.

8
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korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór
wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
• drzwi skrzydłowe szafy wyposa one w listw przymykow wykonan z tworzywa
sztucznego i obit gum (eliminacja efektu trzasku). Listwa przymocowana do jednego
skrzydła drzwi;

43.

Szafo - regał aktowy
• wymiary: szer.800mm x gł b.420mm x wys.2250mm (+/-20mm)
• dół szafy szafka dwudrzwiowa dwie przestrzenie na wysoko segregatora z 1 półk
z regulacj wysoko ci;
• górna cz
regał otwarty cztery przestrzenie na wysoko segregatora z 3 półkami,
dwie z regulacj wysoko ci, jedna stała konstrukcyjna;
• wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm. Klasa
higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa cieralno ci 3A
zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafo - regału wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie
grubszej ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna
wpuszczona do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm(+-0,5mm) i promieniu
r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni. Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany
mechanizm cichego domykania
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm (+/-2mm)
oraz zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm)na całej wysoko ci
korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór
wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi

Budynek C
parter
pom. 1/4 - 2szt
pom. 1/11 - 2szt.
1 pi tro
pom. 2/2 czytelnia 7szt.
pom. 2/3 pom.
archiwistów - 3szt.
pom. 2/12 - 1szt.
pom. 2/13 - 2szt.
2 pi tro
pom.3/4 pracownia 1szt.
pom.3/9 pracownia 2szt.
pom.3/11 pracownia
- 2szt.
pom.3/12 pracownia
- 3szt.

szt.
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44.

witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
• drzwi skrzydłowe szafy wyposa one w listw przymykow wykonan z tworzywa
sztucznego i obit gum (eliminacja efektu trzasku). Listwa przymocowana do jednego
skrzydła drzwi;
Szafo - regał aktowy
• wymiary: szer.800mm x gł b.420mm x wys1880mm. (+/-20mm)
• dół szafy szafka dwudrzwiowa dwie przestrzenie na wysoko segregatora z 1 półk
z regulacj wysoko ci;
• górna cz
regał otwarty trzy przestrzenie na wysoko segregatora z 2 półkami z
regulacj wysoko ci;
• wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym o grubo ci 18mm (+/2mm). Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci. Podwy szona klasa
cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• plecy szafo - regału wykonane z płyty meblowej o grubo ci nie cie szej ni 6 i nie
grubszej ni 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. ciana tylna
wpuszczona do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wie cach szafy;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm(+-0,5mm) i promieniu
r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em;
• wymagane jest klejenie korpusu szafy, nie dopuszcza si stosowania zł czy
mimo rodowych
• szafa zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza si monta u szafy na miejscu;
• drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomoc zawiasów typu click o
k cie otwarcia 100 stopni. Przynajmniej dwa zawiasy na skrzydło maj zamontowany
mechanizm cichego domykania
• na zawiasy szafy producent udziela do ywotniej gwarancji;
• w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe o rozstawie 192mm (+/-2mm)
oraz zamek;
• regulacja wysoko ci poło enia półki min co 32mm (+2mm)na całej wysoko ci
korpusu;
• półki płytowe o grubo ci min.18mm, max.25mm zabezpieczone przed przypadkowym
wysuni ciem z szafy za pomoc metalowej podpórki która wchodzi w otwór
wywiercony w półce;
• poziomowanie szafy dost pne od wn trza szafy;
• w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokuj cy drzwi
witryny w 3 punktach;
• zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony musi by mo liwo jego domówienia po numerze
spisanym z cylindra
• wymagany jest zamek systemowy co oznacza mo liwo skompletowania jednego
klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
• drzwi skrzydłowe szafy wyposa one w listw przymykow wykonan z tworzywa
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sztucznego i obit gum (eliminacja efektu trzasku). Listwa przymocowana do jednego
skrzydła drzwi;

45.

46.

Zabudowa płytowa przodu biurka, podblatowa, do biurka o dł.1400mm.
• wymiary: szer.1200mm x wys.360mm (+/-20mm)
• elementy płytowe zabudowy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym o grubo ci 18mm. Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci i
podwy szonej klasie cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm i promieniu r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.
• elementy metalowe mocuj ce lakierowane proszkowo na kolor biały, mocowane do
blatu za pomoc rub wkr canych w gwintowane gniazda metalowe w blacie biurka;
Zabudowa płytowa przodu biurka, podblatowa, do biurka o dł.1600mm.
• wymiary: szer.1400mm x wys.360mm (+/-20mm)
• elementy płytowe zabudowy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze
białym o grubo ci 18mm. Klasa higieniczno ci E1 o podwy szonej trwało ci i
podwy szonej klasie cieralno ci 3A zgodnie z norm DIN EN 14322;
• wszystkie kraw dzie elementów płytowych mebla (równie niewidoczne)
zabezpieczone doklejk z tworzywa sztucznego o grubo ci 2mm(+-0,5mm) i promieniu
r=3mm;
• poł czenie płyta + obrze e: Niedopuszczalne s widoczne fugi kleju pomi dzy
płyt i obrze em.
• elementy metalowe mocuj ce lakierowane proszkowo na kolor biały, mocowane do
blatu za pomoc rub wkr canych w gwintowane gniazda metalowe w blacie biurka;

Budynek C
1 pi tro
pom. 2/2 czytelnia 1szt.
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Budynek C
parter
pom. 1/2 - 3szt.
1 pi tro
pom. 2/4 pom.
socjalne - 1szt.
pom. 2/5 sekretariat 2szt.
pom. 2/6 kierownik 1szt.
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Razem netto
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Kwota podatku VAT

………………………………………………………………

Razem brutto
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