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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach" 
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I. Wymagania ogólne 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. 

Wymiary elementów meblowych przyjęte w dokumentacji, są wymiarami przybliżonymi. W 
celu prawidłowego dopasowania przedmiotu zamówienia do rzeczywistych potrzeb, przed 
rozpoczęciem prac zaleca się przeprowadzenie dokładnych pomiarów przez Wykonawcę. 

Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanych elementów 
meblowych, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwa jest natychmiastowa 
wymiana na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących elementów meblowych: 

1. Część pierwsza 
1.1. Stół: 

- wymiary 1400 x 700 mm, wysokość stołu 750, 
- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 38 mm., 
- obrzeże ABS 2 mm w kolorze płyty, 
- nogi metalowe, kwadratowe (60 x 60 mm) w kolorze czarnym lub 

grafitowym, 
- blat w odcieniach grafitu/ szarości. 

1.2. Krzesła (4 szt.): 
- modelISO, 
- siedzisko i oparcie ze sklejki wodoodpornej, 
- nogi metalowe w kolorze czarnym lub grafitowym. 

1.3. Zabudowa - aneks kuchenny: 
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- szafki stojące i wiszące wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 
mm, obrzeże ABS 2mm w kolorze płyty, kolor szafek do ustalenia z 
Zamawiającym, 

- uchwyty do szafek o rozstawie śrub 128 mm, w kolorze dopasowanym do 
całej zabudowy 

- blat w odcieniach grafitu/ szarości wykonany z płyty laminowanej o 
grubości 38 mm, obrzeże ABS 2 mm w kolorze płyty, 

- 4 szuflady z cichym domykiem (dolna wyższa od pozostałych), preferowany 
system BLUM, 

- zawiasy w szafkach z cichym domykiem, 
- ociekacz w szafce nad zlewem, chrom, wymiar standardowy (dedykowany 

do szafki o szerokości 800 mm, 
- zlewozmywak FRANKE SKL 611-79, wpuszczany w blat, struktura 

powierzchni LEN, wymiary 790 x 500 mm, 
- bateria stojąca LA VEO BONA, jednouchwytowa, stojąca z ruchomą 

wylewką 

o wysokości 260 mm, 
szafki stojące z listwą zabezpieczającą przed dostawaniem się 

zanieczyszczeń pod zabudowę, 
- szafki wiszące wraz z mocowaniami (preferowany system BLUM). 

Wersja graficzna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

2. Część II 

Poszczególne elementy meblowe powinny być spójne kolorystycznie. 

2.1. Biurko z ladą: 
- lada stanowi integralną część biurka, 
- wymiary biurka: szerokość 2300 mm, głębokość minimalna 800 mm, 

wysokość 770 mm, 
- lada o wymiarach szerokość 2300 mm, głębokość 320 mm, na wysokości 1200 

mm (mierzone od podłogi), 
- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze jasny dąb 

lub zbliżonym, obrzeże ABS 2mm w kolorze płyty, 
- półki na klawiaturę (2szt.) w konstrukcji skrzyniowej wraz ze wszystkimi 

elementami montażowymi, prowadnicami rolkowymi oraz wkrętami. 

Wymiary minimalne 700 x 300 mm (tolerancja +5%), wykonane z płyty 
wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże ABS 2 mm w kolorze płyty, 

- przepusty kablowe (2szt.) w kolorze srebrnym, średnica około 60 mm, 
wykonane z tworzywa sztucznego, 

- podstawka pod monitor szerokość 2260 mm, głębokość 400 mm, wysokość 
200 mm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze 
jasny dąb lub zbliżonym, obrzeże ABS 2 mm w kolorze płyty, 

2.2. Kontenerki (2szt.) 
- wymiary 430 x 550 mm wys. 600 mm (tolerancja +-5%) 
- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze jasny dąb 

lub zbliżonym, obrzeże ABS 2 mm w kolorze płyty, 
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- kółka z hamulcem, czarne, wykonane z tworzywa sztucznego, 

Wersja graficzna zabudowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu 
przedmiotu zamówienia. 

III. Miejsce montażu 
Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, budynek A (od ul. Piłsudskiego) 

IV. Termin realizacji zamówienia 
do 26 listopada 2021 r. 
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