Załącznik nr 1

Znak sprawy: ZP-261-5/21

(do Zaproszenia do złożenia oferty
nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zawartość

opracowania:

I.

Wymagania ogólne

II.

Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia:

1.

Biurko pracownicze LANO-T 160 System Pro typ P Maro (1600x700x740 z regulacją).

2.

Biurko pracownicze LANO-T 140 System Pro typ P Maro (1400x700x740 z regulacją).

3.

Kontener pracowniczy RP11P System Pro typ P Maro (428x600x540)

4.

Szafa PD23 System Pro typ P Maro (600x420x770)

5.

Szafa PD63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)

6.

Szafa PD64 System Pro typ P Maro (800x420x2250)

7.

Szafa aktowo - ubraniowa PU63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)

8.

Nadstawka ND13 System Pro typ P Maro (600x420x370)

9.

Nadstawka ND24 System Pro typ P Maro (800x420x740)

10. Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem (800x430x1990)
11. Szafa metalowa aktowa (800x430x1990)
12. Szafa metalowa aktowa (600x430x1990)
13. Nadstawka do szafy metalowej aktowa (600x420x465)
14. Nadstawka do szafy metalowej aktowa (800x420x465)
15. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i
(szer. 700 x gł. 400 x wys. 1900),

materiałów

niejawnych klasy A

16. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i
(szer. 700 x gł. 500 x wys. 1850)

materiałów

niejawnych klasy B

17. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i
(szer. 700 x gł. 500 x wys. 1850)

materiałów

niejawnych klasy C

III. Zestawienie ilościowe.
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I. Wymagania ogólne.
Poniższy

opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia.

Zamawiane meble drewniane i krzesła opisane są z wykorzystaniem nazw własnych
producenta ponieważ zamawiający niniejszym zamówieniem dokonuje rozbudowy
zakupionego w ubiegłym roku wyposażenia remontowanych pomieszczeń sądu.
Wymiary pozostałych mebli przyjęte w dokumentacji są wymiarami mebli dostępnych na
rynku, przekopiowanych z ogólnodostępnych katalogów różnych producentów.
Dopuszczalne odstępstwa od podanych wymiarów+/- 2% (za wyjątkiem sytuacji, gdzie w
opisie mebla tolerancja jest już podana lub wykluczona), jednak z zastrzeżeniem, iż wszystkie
meble danego rodzaju muszą posiadać te same wymiary. Podane wymiary: szer. x gł. x wys.
Wysokość

zestawu: szafa metalowa z nadstawką nie może przekroczyć wys. 2460 mm.

Wymagane jest, aby wszystkie zaproponowane meble były modułowymi rozwiązaniami
systemowymi, seryjnie produkowanymi. Pod pojęciem systemowe należy rozumieć meble,
które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na
rozbudowę.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli, a w przypadku
stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Dla zapewnienia zgodności parametrów mebli i wyposażenia ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, a także spełnienia
przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zamawiający będzie wymagał
od Wykonawcy dostarczenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1. Kart katalogowych przedstawiających proponowane systemy mebli pracowniczych,
gabinetowych - dotyczy biurek, szaf, kontenerów.
mebla lub nazwę użytego systemu meblowego,
nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla przedstawiające
szczegóły, wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy
proponowany mebel spełnia wymagania projektu.
Karty

muszą zawierać nazwę każdego

2. Atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie norm, wydane przez uprawnione
do tego instytucje. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości
do jakich mebli są wystawione.
Ze względów bezpieczeństwa, na etapie montażu mebli, boki szaf mają być skręcone ze sobą
oraz szafy muszą być trwale przymocowane do ściany.
Zamawiający

nie zapewnia dostępu do windy w czasie wnoszenia mebli na miejsce montażu

(I p.)
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II.

Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia.

1. Biurko pracownicze LANO-T 160 System Pro typ P Maro (1600x700x740 z regulacją).
Blat biurka -D3- Dąb napolitano , stelaż biurka malowany proszkowo - MOl Aluminium.
Szerokość

i długość blatu bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

2. Biurko pracownicze LANO-T 140 System Pro typ P Maro (1400x700x740 z regulacją).
Blat biurka -D3- Dąb napolitano , stelaż biurka malowany proszkowo - MOl Aluminium.
Szerokość

i długość blatu bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

3. Kontener pracowniczy RP11P System Pro typ P Maro (428x600x540)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

4. Szafa PD23 System Pro typ P Maro (600x420x770)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

5. Szafa PD63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

6. Szafa PD64 System Pro typ P Maro (800x420x2250)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

7. Szafa aktowo - ubraniowa PU63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

8. Nadstawka ND13 System Pro typ P Maro (600x420x370)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt - gałka
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.
9. Nadstawka ND24 System Pro typ P Maro (800x420x740)
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Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

10. Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem (800x430x1990)
1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane zawieszonych na zawiasach kołkowych, zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem
klamkowym. wyposażona w schowek wewnętrzny.
2) Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe

elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o grubości od 0.8mm-1mm,
lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne,
co25
5) mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
6) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
7) Szafy muszą posiadać atest higieniczny.

11. Szafa metalowa aktowa (800x430x1990)
1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane zawieszonych na zawiasach kołkowych, zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem
klamkowym.
2) Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe elementy szafy wykonane

z blachy ocynkowanej o grubości od 0.8mm-1mm,
lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne,
co25
5) mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.

6) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
7) Szafy muszą posiadać atest higieniczny.

12. Szafa metalowa aktowa (600x430x1990)
1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane zawieszonych na zawiasach kołkowych, zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem
klamkowym.
2) Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe

elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o grubości od 0.8mm-1mm,
lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.
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4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne,
co25
5) mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
6) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

7) Szafy muszą posiadać atest higieniczny.

13. Nadstawka do szafy metalowej aktowa (600x420x465)
Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi, wyposażona w półkę przestawną ,
co 25mm. Konstrukcja nadstawki, sposób zamknięcia , wykończenie i kolor analogiczne z
korpusem szafy.

14. Nadstawka do szafy metalowej aktowa (800x420x465)
Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi, wyposażona w półkę przestawną ,
co 25mm. Konstrukcja nadstawki, sposób zamknięcia , wykończenie i kolor analogiczne z
korpusem szafy.

15. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i
(szer. 700 x gł. 400 x wys. 1900),

materiałów

niejawnych klasy A

1) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze
stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją.
Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2) Szafa musi być wyposażona w 4 półki.
3) Drzwi szafy mogą być jednoskrzydłowe lub
co najmniej na trzech krawędziach.

dwuskrzydłowe,

zabezpieczone ryglem

4) Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A
według Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym,
w tym przed przewierceniem.
5) Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je
na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min.
112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm).
6) Szafy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm dźwigowy,
umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle
w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);
skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej ich wysokości. W
przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich powinno być
wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący.

7) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować
się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
8) Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w
krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami
klasy A wg zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
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doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. Urz. MS. z 2014 r. nr 32) lub szafy klasy Sl
według Polskiej Normy PN-EN 14450 z zamkiem mechaniczny kluczowym, co
najmniej klasy A według Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczonym przed
działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.
9) .Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w
krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi,
zawierającą następujące dane:
a)

nazwę

wyrobu;

b)

nazwę

i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

c) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
d)

masę.

10) Kolor AL 7035 jasnoszary, pozostały sposób wykończenia elementów do uzgodnienia
z Zamawiającym.
16. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych klasy B
(szer. 700 x gł. 500 x wys. 1850)
1) Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane
z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed
korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2) Szafa musi być wyposażona w 4 półki.
3) Drzwi szafy mogą być jednoskrzydłowe lub
na czterech krawędziach.

dwuskrzydłowe,

zabezpieczone ryglem

4) Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je
na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm
lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przyzawiasowy może
być stały.

5) Szafy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy,
umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej trzech krawędziach
systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2,
rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej
ich wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich
powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący; rygle przyzawiasowe
mogą być stałe.

6) Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem
dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie
blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:
a) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN
1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem;
b) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN
1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100
podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy
zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1
kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku
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zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być
blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być
zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.
Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu.
Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co
najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek
spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje
sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20
roboczogodzin.
7) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować
się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
8) Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w

krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami
klasy B wg zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. Urz. MS. z 2014 r. nr 32) lub szafy klasy Sl
według Polskiej Normy PN-EN 14450 z 2 zamkami o którym mowa w pkt. 6.

9) Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w
krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi,
zawierającą następujące dane:
a)

nazwę

wyrobu;

b)

nazwę

i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

c) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
d)

masę.

10) Kolor AL 7035 jasnoszary, pozostały sposób wykończenia elementów do uzgodnienia

z Zamawiającym
17. Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i
(szer. 700 x gł. 500 x wys. 1850)

materiałów

niejawnych klasy C

1) Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane ze
stali konstrukcyjnej wyższej jakości, o grubości min. 5 mm, a w przypadku konstrukcji
wielopłaszczowej grubość płaszcza zewnętrznego powinna wynosić min. 3 mm.
Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność.
2) Szafa musi być wyposażona w 4 półki.
3) Drzwi szafy mogą być jednoskrzydłowe lub
na czterech krawędziach.

dwuskrzydłowe,

zabezpieczone ryglem

4) Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je
na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm
lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przyzawiasowy może
być stały.

5) Szafy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy,
umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej trzech krawędziach
systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2,
rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej
ich wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich
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powinno

być wyposażone

w oddzielny mechanizm ryglujący; rygle przyzawiasowe

mogą być stałe.

6) Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem
dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie
blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:
a) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN
1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem;
b) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN
1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100
podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy
zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1
kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku
zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być
blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być
odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych
narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony
przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem
(atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła
nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co - 60 z odległości 760 mm przez 20
godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od
tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od
ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego
szyfrowego, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, pod
warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy
oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka
przez okres 20 roboczogodzin.
7) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować
się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.

8) Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w
krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami
klasy C wg zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. Urz. MS. z 2014 r. nr 32) lub szafy klasy S2
według Polskiej Normy PN-EN 14450 z 2 zamkami o którym mowa w pkt. 6.
9) Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w
krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi,
zawierającą następujące dane:
a)

nazwę

wyrobu;

b)

nazwę

i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

c) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
d)

masę.

10) Kolor AL 7035 jasnoszary, pozostały sposób wykończenia elementów do uzgodnienia
z Zamawiającym.
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ID. Zestawienie ilościowe
Lp.

Ilość

Nazwa

szt.

1

Biurko pracownicze LANO-T 160 System Pro typ P Maro
(1600x700x740 z regulacją).

15

2

Biurko pracownicze LANO-T 140 System Pro typ P Maro
(1400x700x740 z regulacją).

2

3

Kontener pracowniczy RPl lP System Pro typ P Maro (428x600x540)

4

Szafa PD23 System Pro typ P Maro (600x420x770)

7

5

Szafa PD63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)

8

6

Szafa PD64 System Pro typ P Maro (800x420x2250)

7

7

Szafa aktowo - ubraniowa PU63 System Pro typ P Maro
(600x420x2250)

8

8

Nadstawka ND13 System Pro typ P Maro (600x420x370)

2

9

Nadstawka ND24 System Pro typ P Maro (800x420x740)

7

10

Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem (800x430x1990)

2

11

Szafa metalowa aktowa (600x430x1990)

1

12

Szafa metalowa aktowa (800x430xl990)

9

13

Nadstawka do szafy metalowej aktowa (800x420x465)

11

14

Nadstawka do szafy metalowej aktowa (600x420x465)

1

15

Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i materiałów
niejawnych klasy A (szer. 700 x gł. 400 x wys. 1900)

1

16

Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i materiałów
niejawnych klasy B (szer. 700 x gł. 500 x wys. 1850)

1

17

Szafa stalowa do przechowywania dokumentów i materiałów
niejawnych klasy C (szer. 700 x gł. 500 x wys. 1850)

1

17

GŁÓWNY SPECJALISTA
dis inwestycji i remontów

Sądu Okręg~:t:dlcach

Cezary Ciećko
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