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Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa i montaż mebli w obiekcie Sądu Okręgowego
w Siedlcach przy ul. Sądowej 2"
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 RPl lP System Pro typ P Maro (428x600x540)
4. Szafa PD23 System Pro typ P Maro (600x420x770)
5. Szafa PD24 System Pro typ P Maro (800x420x770)
6. Szafa PD63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)
7. Szafa aktowa - ubraniowa PU63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)
8. Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem Malow (800x435x1990) lub równoważna
9. Szafa metalowa aktowa Malow SBM 203M (1000x435x1990) lub równoważna
10.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 202M (800x435x1990) lub równoważna
11.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 201M (600x435x1990) lub równoważna
12.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 103M (1000x435x1040) lub równoważna
13.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 102M (800x435x1040) lub równoważna
14.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 101M (600x435x1040) lub równoważna
III.

Zestawienie ilościowe.

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+/- 5% (za wyjątkiem szerokości szaf oraz
sytuacji, gdzie w opisie mebla tolerancja jest wykluczona), jednak z zastrzeżeniem, iż
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wszystkie meble danego rodzaju muszą posiadać te same wymiary. Podane wymiary: szer. x
gł. xwys.
Wysokość

zestawu: szafa metalowa 1990 plus szafa metalowa 1040 nie może przekroczyć wys.

3050mm.
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 metalowych ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia
następujących materiałów:

1. Kart katalogowych przedstawiających proponowane systemy mebli metalowych.
2. Atestów higienicznych mebli metalowych
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 i II p.).

II.

Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia.

1. Biurko pracownicze LANO-T 160 System Pro typ P Maro (1600x700x740 z regulacją).
Blat biurka -D3- Dąb napolitano,
trawers łamany.

stelaż

biurka malowany proszkowo - M01 Aluminium,

Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji skrzyniowej
i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o
grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowane
kolorystycznie do biurka.
Biurko wyposażone w przepust kablowy, chromowany.
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 - M01 Aluminium,
trawers łamany.
Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji skrzyniowej
i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o
grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowane
kolorystycznie do biurka.
Biurko wyposażone w przepust kablowy, chromowany.
Szerokość

i długość blatu bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.
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3. Kontener pracowniczy RPllP 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 PD24 System Pro typ P Maro (800x420x770)
Blaty -D3- Dąb napolitano, uchwyt Cl
Bez możliwości odstępstwa od podanych wymiarów.

6. Szafa PD63 System Pro typ P Maro (600x420x2250)
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. Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem Malow (800x435x1990) lub
spełniająca poniższe warunki równoważności:

równoważna

1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone 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. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne, co
25 mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Szafa metalowa aktowa Malow SBM 203M (1000x435x1990) lub równoważna spełniająca
poniższe warunki równoważności:
1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone na zawiasach kołkowych, zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem
klamkowym. wyposażona w schowek wewnętrzny.
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2) Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne, co
25 mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

10.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 202M (800x435x1990) lub równoważna
poniższe warunki równoważności:

spełniająca

1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone 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. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe

elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne, co
25 mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

U.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 201M (600x435x1990) lub równoważna
poniższe warunki równoważności:

spełniająca

1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone 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. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne, co
25 mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z

Zamawiającym.

12.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 103M (1000x435x1040) lub równoważna spełniająca
poniższe warunki równoważności:
1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone 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. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
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3)

Pozostałe

elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne, co
25 mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z

Zamawiającym.

13.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 102M (800x435x1040) lub równoważna
poniższe warunki równoważności:

spełniająca

1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone 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. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

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

5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
14.Szafa metalowa aktowa Malow SBM 101M (600x435x1040) lub równoważna
poniższe warunki równoważności:

spełniająca

1) Szafa biurowa, drzwi rozwierane, zawieszone 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. 0,8 mm, lakierowany
proszkowo, powierzchnia matowa.
3)

Pozostałe

elementy szafy wykonane z blachy ocynkowanej o
1 mm, lakierowane proszkowo, powierzchnia matowa.

grubości

od 0.8 mm -

4) Szafa wyposażona w cztery półki, lakierowane analogicznie jak korpus, przestawne, co
25 mm, o maksymalny udźwigu min. 50kg.
5) Sposób wykończenia elementów w tym kolorystyka do uzgodnienia z

Zamawiającym.

GŁÓWNY SPECJALISTA
dis inwestycji i remontów
Sądu Okręgo~_;t.dlcach

Cezary Ciećka
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Zestawienie ilościowe

ID.

Ilość

Nazwa

Lp.

szt.

1

Biurko pracownicze LANO-T 160 Maro

9

2

Biurko pracownicze LANO-T 140 Maro

2

3

Kontener pracowniczy RP11P Maro

4

Szafa przybiurkowa PD23 Maro (600x420x770)

6

5

Szafa przybiurkowa PD24 Maro (800x420x770)

6

6

Szafa PD63 Maro (600x420x2250)

3

8

Szafa aktowo -ubraniowa PU63 Maro (600x420x2250)

8

9

Szafa metalowa aktowa ze skarbczykiem (800x435x1990) Malow lub

11

równoważna

2

10

Szafa metalowa aktowa (100x435x1990) Malow lub równoważna

1

11

Szafa metalowa aktowa (800x435x1990) Malow lub równoważna

29

12

Szafa metalowa aktowa (600x435x1990) Malow lub równoważna

3

13

Szafa metalowa aktowa (100x435x1040) Malow lub równoważna

1

14

Szafa metalowa aktowa (800x435x1040) Malow lub równoważna

28

15

Szafa metalowa aktowa (600x435x1040) Malow lub równoważna

3

GŁÓWNY SPECJALISTA
dis inwestycji i remontów

Sądu Okręgoz;~edlcach

Cezary
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