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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Ogólne parametry i wymagania:  

Płyta  i zawiasy  

Meble wykonane z płyty MDF obustronnie laminowanej  o gęstości 650-850 kg/m3 wg 

normy DIN68765, klasie higieniczności E1. Odporność powierzchni na ścieranie zgodne 

z normą PN-EN 14323:2005, PN-EN 438-2:2007. Wieniec dolny i górny wykonany z płyty 

grubości min. 22mm. Fronty i boki wykonane z płyty o gr. min. 18mm. Plecy (tył) o gr. min. 

12mm wykonany z tej samej płyty co reszta elementów, wsuwane w nafrezowane rowki. 

Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeŜem PVC min. 2mm dobrane kolorystycznie 

do płyty. Struktura powierzchni płyt gładka, posiadająca właściwości antyrefleksyjne,  

odporna na: uderzenia, działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), środków 

chemicznych, wilgoci, nie ulegająca przebarwieniu.  Drzwi (fronty) mocowane na  zawiasach 

z cichym samodomykiem, montowanych bez uŜycia narzędzi (montaŜ poprzez zatrzaskiwanie 

na prowadniku ramienia zawiasu). Kąt otwierania drzwi  90 – 170 stopni. Wszystkie 

połączenia elementów na mimośrody bez widocznych połączeń umoŜliwiające łatwy montaŜ i 

demontaŜ bez uszczerbku dla sztywności.   

Półki  wykonane z płyty o gr. min. 30mm, mocowane za pomocą złączy  zabezpieczających 

przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafki oraz niwelują 

moŜliwość ugięcia półki.  

Blaty mebli biurowych wykonane z płyty o gr. min. 25mm, z wyjątkiem biurka gabinetowego 

opisanego w pozycji 31. Blaty mebli kuchennych wykonane z płyty o gr. min. 35mm. 

Uchwyty i zamki 

W drzwiach uchwyt dwupunktowy w kształcie litery C kolor nikiel satyna. Wszystkie zamki 

oraz połączenia mimośrodowe w kolorze nikiel satyna. 

Podstawa wykonana z nóŜek stalowych – nikiel satyna o przekroju 450mm x 450mm wys. 

100mm z regulacją wysokości. Nogi zabezpieczone nakładkami zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Płyta  i zawiasy szafki: 
Drzwi szafki mocowane na co najmniej 3 zawiasach. 
Kąt otwierania drzwi 90 stopni. 
Zamki i uchwyty szafki:  
Zamek baskwilowy gałka ryglujący drzwi co najmniej 
w 3 punktach jednocześnie 
WyposaŜenie: 
W szafkach zamontowany drąŜek ubraniowy  
o średnicy ø 25mm oraz lusterko przytwierdzone na 
stałe na wewnętrznej stronie frontu. Front wyposaŜony 
w otwory wentylacyjne zabezpieczone plastikowymi 
nakładkami. 
Podstawa: nogi o wys. 45cm. Pod szafką wsuwana 
ławka z  profila stalowego zamkniętego, malowanego 
proszkowo o strukturze „skórki pomarańczy” oraz 
siedziskiem z drewnianych listew pokrytych  
lakierowanym bezbarwnym. 
Wymiary: (+/- 2 cm) 
wys. 200cm x gł. 50cm x szer. 35cm –1szt. 
wys. 200cm x gł. 50cm x szer. 70cm – 34 szt. 
wys. 160 cm x gł. 40cm x szer. 100cm  – 10 szt. 
wys. 160 cm x gł. 50cm x szer. 70cm – 28 szt. 
wys. 180 cm x gł. 50cm x szer. 60cm – 6 szt. 
Szafka naroŜna:  wys. 200cm x gł. 50cm x szer. 
90/90cm – 4 szt.  
Pomieszczenia:  
0.04 – (12 szt.); 0.11 (6 szt.); 0.13 - (1szt +8szt + 2szt); 
0.18 (5 szt.); 0.20 (5 szt.); 1.11 (8 szt.); 1.13 (8 szt. +2 
szt.); 1.14 (10 szt.): 1.16 (10 szt.); 1.38 (6 szt.) 

1 

Szafka 
szatniowa 

dwustanow
iskowa 

Ilość: 83 sztuki 

 

 
Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Ławka z  profila stalowego zamkniętego o przekroju 
kwadratowym, malowanego proszkowo o strukturze 
„skórki pomarańczy”. 
Siedzisko  ławki wykonane z listew drewnianych 
pokrytych lakierem bezbarwnym.  
Pod siedziskiem półka na buty z materiału jak 
podstawa. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
ławka wys. 50cm x gł. 40cm x szer.80cm -  4 szt.   
ławka wys. 50cm x gł. 40cm x szer.90cm  - 3 szt.   
ławka wys. 50cm x gł. 40cm x szer.100 cm - 4 szt. 
Pomieszczenie: 0.08 

2 

Ławka do 
szatni 

studentów 

Ilość: 11 sztuk 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Blat stolika z hartowanego szkła osadzonego w 
drewnianej ramce. StelaŜ drewniany. Pod blatem półka 
mocowana na stałe do stelaŜa. Nogi o przekroju 
kwadratowym. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 70cm x gł. 70cm x wys. 50cm – 2 szt. 

Pomieszczenie: 2.32; 2.41 

3 

Stolik 
okolicznośc

iowy 

Ilość: 2 sztuki 
 

 
Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Wieszak na ubrania, biurowy, stojący, wykonany z  
elementów drewnianych. Posiadający ruchoma koronę 
z z minimum 8 uchwytami na ubrania. Wieszak 
wyposaŜony w pierścień podtrzymujący parasolki. 

Wymiary:  (+/2 cm) 
wys. 185 cm  
Pomieszczenie:  0.25 (1szt.); 1.27 (2szt.); 1.33 (1szt.); 
1.52 (2szt.); 2.32 (2szt.); 2.40 (1szt.); 2.42 (1szt.); 2.44 
(1szt.); 2.45 (1szt.); 2.46 (1szt.); 2.48 (1szt.); 3.04 
(3szt.); 3.09 (1szt.); 3.10 (1szt.)  

4 
Wieszak 
stojący 

Ilość: 19 sztuk 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Wieszak z laminowanej płyty MDF o gr. min.18 mm, 
z poziomą półką w górnej części, zamocowany do 
ściany za pomocą zawieszki mimośrodowej 
regulowanej, wyposaŜony w min. 6 podwójnych 
haczyków. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
Wieszak wys.30 x szer.80cm  -  4 szt.     
Wieszak wys.30 x szer.90cm   - 3 szt.                                   
Wieszak wys.30 x szer.100cm  - 5 szt. 
Pomieszczenie: 0.08; 1.53 

5 

Wieszak 
do szatni 

studentów 

Ilość: 12 sztuk 

 
 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 

6 

Wieszak do 
zamontowa
nia 
wewnątrz 

Wieszak  z laminowanej płyty MDF o gr. min.18 mm,  
wyposaŜonej w podwójne haczyki. Zamocowany 
wewnątrz szafy ubraniowej do płyty ścian bocznych 
oraz pleców za pomocą zawieszki mimośrodowej 
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regulowanej. 

Wymiary:  
wys. 20 x szer.78cm (min 6 haczyków na listwie) –  
1szt.  
wys. 20 x szer. 65cm (min 5 haczyków na listwie) – 
2szt.  
Pomieszczenie: 1.36 

szafy 
ubraniowej 

 

Ilość: 3 sztuki 
 

  

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
 Dwustronny z 6 miejscami na trumny. Konstrukcja stojaka 
stabilna wykonana ze stali konstrukcyjnej malowanej 
proszkowo z wysoką odpornością na ścieranie, 
zarysowania i korozję. Waga jednej trumny +/- 120kg. 

Wymiary:  (+/- 2 cm)  
wys. 170cm, szer. 126cm, gł. 130cm, rozstaw półek 57cm 
Pomieszczenie: 0.29 

7 
Stojak na 
trumny 

Ilość: 2 sztuki 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Regał posiada 2 zamknięte przestrzenie (górną i dolną) 
oraz jedną otwartą środkową przestrzeń półkową z 1 
półką stałą, przytwierdzoną do korpusu za pomocą 
niklowanych złączy mimośrodowych. Drzwi regału 
(fronty), w ilości 4 sztuk, muszą posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 
stopni. Zamykane przestrzenie regału wyposaŜone w 
zamek meblowy jednopunktowy wpuszczany z dwoma 
kluczami w komplecie.  
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 80cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 4szt.  
szer. 90cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 1szt.  
szer. 70cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 1szt. 
szer. 80cm x gł. 45cm x wys. 252cm – 1szt.  
szer. 70cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 1szt. bez półki 
w części otwartej, ale z otworem umoŜliwiającym 
przeciągnięcie kabli drukarki   
Pomieszczenie: 0.27 (1 szt.), 1.28 (3 szt.); 2.44 (1 
szt.); 2.45 (1 szt.);  2.46 (1 szt.); 2.48 (1 szt.); 

8 

 
Regał 

aktowy 

Ilość: 8 sztuk  
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Drzwi regału muszą posiadać min. 4 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. 
Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę 
przymykową 
Zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 
punktach jednocześnie (w komplecie dwa klucze). 

Regał posiada 6 przestrzeni półkowych. Półki z 
moŜliwością regulacji na całej wysokości mebla. Półki 
wytrzymujące obciąŜenie segregatorami 
z dokumentacją papierową  
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 80cm x gł. 45cm x wys. 170cm – 4 szt.  
szer. 90cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 1 szt.  
szer. 100cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 2 szt.  
szer. 90cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 1 szt. 
Pomieszczenie: 2.32 (4szt.); 2.18 (1szt.); 2.09 (2 
szt.+1szt.) 

9 

 
Regał 

aktowy 
zamknięty 

Ilość: 8 sztuk 

 

 
 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Drzwi szafy muszą posiadać min. 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. 
Szafa poziomo podzielona na dwie niezaleŜne 
przestrzenie półkowe. Lewe skrzydło (górne i dolne) 
uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. 
Zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 
punktach jednocześnie (w komplecie dwa klucze).  

Półka centralna (dzieląca szafę na dwie równe 
części) mocowana za pomocą złączy 
mimośrodowych niklowanych. Pozostałe półki  
mocowane za pomocą  złączy  zabezpieczających 
przed przypadkowym wysunięciem, które 
zwiększają sztywność szafy oraz niwelują 
moŜliwość ugięcia półki. Półki z moŜliwością 
regulacji na całej wysokości mebla. Półki 
wytrzymujące obciąŜenie segregatorami 
z dokumentacją papierową. 

10 

Szafa na 
środki 

czystości 

Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 90cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 2 szt.  
szer. 80cm x gł. 45cm  x wys. 200cm – 1szt.  
szer. 70cm x gł.45cmxwys.252cm – 2szt.  
szer. 70cm x gł.45cmxwys.200cm – 5 szt.  
szer. 90cm x gł. 40cm x wys.160cm – 2szt.  
szer. 80cm x gł. 45cm x wys. 210cm – 1szt. 
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Pomieszczenie:  1.03 (2 szt.); 1.28 (1szt. + 3 szt.); 
1.33 (1 szt.); 2.44 (1 szt.); 2.45 (1 szt.); 2.46 (2 szt.); 
2.48 (2 szt. ) 
Ilość: 13 sztuk 

 

 

 

 

  

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fronty regału w ilości 4 sztuk, wykonane ze szkła 
hartowanego o gr. min. 4mm  muszą posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi. Zawiasy do drzwi szklanych. 
Kąt otwierania drzwi 175 stopni.  
W drzwiach uchwyt dedykowany do frontów szklanych. 
Środkowa półka montowana na stałe za pomocą złączy 
mimośrodowych. 
Regał posadowiony na cokole wys. 7 cm  
Wymiary: (+/- 2cm) 
szer. 60 x gł. 45 x wys. 200 – 1 szt.  
Pomieszczenie: 2.48 

11 
Szafa 

przeszklona  

Ilość: 1 sztuka 
         

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Wszystkie elementy wykonane z trójwarstwowej płyty 
wiórowej o grubości min. 18 mm pokrytej obustronnie 
warstwą melaminy. Wszystkie krawędzie wykończone 
listwami PCV w kolorze mebli o grubości min. 2 mm. 
Drzwi szafy mocowane na co najmniej 2 zawiasach 
puszkowych o kącie otwierania drzwi min. 90 stopni. 
Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Plecy 
tylne szafy wykonane z płyty o grubości min 2 mm, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy 
w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. W 
drzwiach uchwyty dwupunktowe, metalowe, w kolorze 
satyna. Zamek jednopunktowy (w komplecie dwa 
klucze proste). 
Półka płytowa - 1 szt.  regulowane na całej wysokości 
mebla o grubości min. 18 mm, zabezpieczone przed 
przypadkowym wysunięciem z szafy. 
Wymiary: (+/- 2cm) 
szer. 117 x gł. 70 x wys. 50 – 1 szt.  
szer. 126 x gł. 42 x wys. 78 – 1 szt.  
szer. 116 x gł. 50 x wys. 130 – 1 szt. 
szer. 79 x gł. 70 x wys. 100 – 1 szt. 
Pomieszczenie: 1.35; 1.36; 2.37; 2.41 

12 

Nadstawka 
dwu 

skrzydłowa 
na szafę  

Ilość: 4 sztuki 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Drzwi szafy muszą posiadać min. 4 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Oba skrzydła 
uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Szafa pionowo 
podzielona na dwie równe niezaleŜne części. W pierwszej 
części 4 półki z moŜliwością regulacji na całej wysokości 
mebla. W drugiej części dwie półki z moŜliwością regulacji 
na całej wysokości mebla.  
Zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach 
jednocześnie (w komplecie dwa klucze) do kaŜdego frontu 
niezaleŜnie.  
Półki szafy powinny wytrzymywać obciąŜenie składowanymi 
w niej środkami czystości.  
Szafa posadowiona na cokole.  
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 90 x gł. 24 wys. 200  
Pomieszczenie: 1.34 

13 

Szafa na 
środki 

czystości 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Drzwi szafy muszą posiadać min. 4 zawiasy na skrzydło 
drzwi na zawiasach kątowych do szafek naroŜnych. Kąt 
otwierania drzwi 175 stopni.   
Skrzydło drzwi uzbrojone w elastyczną listwę 
przymykową 
Zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 
punktach jednocześnie (w komplecie dwa klucze). 
W górnej części szafy półka stała mocowana do korpusu 
za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków 
drewnianych.  
Półki z moŜliwością regulacji na całej wysokości mebla. 
Szafa wyposaŜona w 6 sztuk nóŜek zakrytych cokołem. 
W plecach otwór rewizyjny. Krawędzie otworu 
zabezpieczone obrzeŜem PCV 
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 88cm x gł. 88cm x wys. 240cm 
Pomieszczenie: 2.03 

14 
Szafa 

naroŜna 

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Regał składa się z: 
a) z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 18 mm. 

Czterech nóg z profilu perforowanego o przekroju 
75x35x2,5 mm z moŜliwością regulacji wysokości półki co 
min 60 mm. wytrzymałych na obciąŜenie całego regału 750 
kg.  

b) szesnastu kątowników stęŜających  - mocowanych do 
górnych i dolnych półek, zwiększających sztywność regału. 

c) pięciu ramek pod półki z profili stalowych wzmacnianych w 
środkowej części, wytrzymałość na obciąŜenie jednej półki 
min. 150 kg. 

d) pięć półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze o gr. 18 
mm, obrzeŜe obrobione doklejką PCV o gr. min. 2 mm.  

e) kompletu śrub, nakrętek i podkładek do skręcenia regału do 
uŜytku,  

f) 4 podstawek  pod nogi zapobiegających rysowaniu się 
podłogi.  

Stalowe elementy regału malowane proszkowo. 
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 100cm x gł. 40cm x wys. 150cm – 1 szt.   
szer. 100cm x gł. 40cm x wys. 160cm – 3 szt.   
szer. 140cm x gł. 40cm x wys. 200cm – 2 szt.   
szer. 90cm x gł. 47cm x wys. 200cm – 2 szt.  
szer. 70cm x gł. 40cm x wys. 200cm – 3 szt.  
szer. 80cm x gł. 40cm x wys. 200cm – 7 szt. 
szer. 70cm x gł. 70cm x wys. 200cm – 2 szt.   
szer. 75cm x gł. 30cm x wys. 200cm – 2 szt.   
szer. 90cm x gł. 50cm x wys. 200cm – 1 szt.   
szer. 140cm x gł. 40cm x wys. 250cm – 2 szt.   
szer. 90cm x gł.40cm x wys. 200cm – 5 szt.  
szer. 60cm x gł.40cm x wys. 200cm – 3 szt.   
szer. 100cm x gł.40cm x wys. 200cm – 15 szt.   
szer. 100cm x gł. 50cm x wys. 200 – 4 szt. z listwą o 
wymiarach: wys. 5cm x dł. 50cm x2 szt. na kaŜdą półkę, wys. 
5cm x dł. 100 cm x 2 szt. na kaŜdą półkę  
Pomieszczenie: 0.03; 0.10; 0.16; 0.32; 1.49; 1.55; 2.08; 2.27; 
3.08; 0.36 – Regał magazynowy z listwą zabezpieczającą przed 
wypadnięciem słoików  

15 

Regał 
magazynowy  

metalowy 

Ilość:  48 sztuk + 4 sztuki z listwą 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regał z listwą 
zabezpieczającą  
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fronty regału w ilości 4 sztuk. Dwa fronty dolne 
wykonane z płyty. Dwa fronty górne ze szkła 
hartowanego o gr. min. 4mm  muszą posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi. Zawiasy do drzwi szklanych. 
Kąt otwierania drzwi 175 stopni.  
W drzwiach uchwyt dedykowany do frontów szklanych. 
Środkowa półka montowana na stałe za pomocą złączy 
mimośrodowych. 
Regał posadowiony na cokole.  

Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 49 cm x gł. 30 cm x wys. 260 cm - 5 szt.  
szer. 57 cm x gł. 30 cm x wys. 260 cm - 18 szt.  
szer. 61 cm x gł. 30 cm x wys. 260 cm - 4 szt. 
oraz 
szer. 90 cm x gł. 45 cm wys. 200 cm - 2 szt. 
Pomieszczenie: 3.04 Biblioteka (27 szt.), 2.32 (2 szt.)  

16 

Regał 
biblioteczny - 

witryna 

Ilość:  29 sztuk 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 
Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Szafka posiada 3 
niezaleŜne przestrzenie magazynowe. Plecy z płyty HDF o 
gr. min. 5mm. Zamek jednopunktowy z kluczem (w 
komplecie dwa klucze).  
Półki stałe wewnętrzne dzielące szafkę na 3 przestrzenie 
magazynowe  mocowane za pomocą złączy  
mimośrodowych. 
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 40 cm x gł. 25cm x wys. 130cm  
Pomieszczenie: 1.37 

17 

Szafka 
wysoka 

łazienkowa 

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Szafka 
posiada 4 niezaleŜne przestrzenie magazynowe. 
Zamek jednopunktowy z kluczem (w komplecie 
dwa klucze). Plecy z płyty HDF o gr. min. 5mm. 
Półki stałe wewnętrzne dzielące szafkę na 4 
przestrzenie magazynowe  mocowane za pomocą 
złączy  mimośrodowych.  
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 40cm x gł. 25cm x wys. 130cm  
Pomieszczenie: 1.37 

18 

Szafka 
wysoka 

łazienkowa 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Szafka 
posiada 2 niezaleŜne przestrzenie magazynowe. 
Tył szafy wykonany z płyty HDF gr. min. 0,5 cm. 
Półka stała wewnętrzna dzieląca szafkę na 2 
przestrzenie magazynowe  mocowane za pomocą 
złączy  mimośrodowych. 
Wymiary:   (+/- 2cm) 
szer. 40cm x gł. 45cm x wys. 200cm  
Pomieszczenie: 1.28 

19 
Szafka 
wysoka  

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafy 
wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. Zamek 
jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa 
klucze). 4 półki o regulowanej wysokości. 
Wymiary :  (+/- 2cm) 
szer. 40cm x gł. 40cm x wys. 170 cm 
Pomieszczenie: 0.13 20 

Szafa na 
środki 

czystości Ilość:  1 sztuka  

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Regał otwarty z 3 półkami, posadowiony na 
cokole o wys. 12 cm. 
Półki z moŜliwością regulacji na całej wysokości 
mebla. 
Wymiary : (+/- 2cm) 
szer. 90cm x gł. 45cm x wys. 200cm –  1 szt.  
szer. 100cm x gł. 45cm x wys. 200cm – 1 szt. 
Pomieszczenie:  2.05; 2.09 21 

Regał 
otwarty  

Ilość: 2 sztuki 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Stalowa szafka wisząca o zaokrąglonych 
krawędziach, z lusterkiem na frontowych 
drzwiczkach, , Szafka posiada zamek i dwa klucze 
w komplecie, Wewnątrz dwie półeczki o 
podwyŜszonych krawędziach.  
Wymiary : (+/- 2cm) 
szer. 32cm x  gł. 10cm x wys. 32cm  
Pomieszczenie:  2.40 

22 

Szafka 
wisząca nad  
umywalką 

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafa posiada dwie niezaleŜne przestrzenie. W 
jednej części znajdą miejsce szczotki i mopy. 
Druga część z półkami Drzwi regału muszą 
posiadać min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt 
otwierania drzwi 110 stopni. 
Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę 
przymykową.  
Zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 
3 punktach jednocześnie (w komplecie dwa 
klucze). 
Regał posiada 4 przestrzenie półkowe. Półki z 
moŜliwością regulacji na całej wysokości mebla. 
Półki wytrzymujące obciąŜenie.  
Wymiary: (+/- 2cm) 
Szafa: szer. 113cm na wys. 0-95cm 
szer. 116cm na wys. 95-120cm 
wys. 130cm x gł. 50cm 
cokół: szer. 113 cm x wys. 10 cm 
Pomieszczenie: 1.35 

23 

Szafa 
wnękowa na 

wymiar 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafa  posiada 2 niezaleŜne przestrzenie. W jednej 
części półki z moŜliwością regulacji w ilości 4 szt.  
 W części drugiej wieszak puzonowy a nad nim półka, 
przytwierdzoną do korpusu za pomocą niklowanych 
złączy mimośrodowych. Drzwi regału (fronty), w 
ilości 2 sztuk, muszą posiadać min. 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Szafa 
wyposaŜona w zamek meblowy jednopunktowy 
wpuszczany z dwoma kluczami w komplecie.  Szafa 
posadowiona na cokole o wys.7 cm. 
Wymiary:  (+/- 2cm)  
szer. 126cm x gł. 42cm x wys. 200cm 
Pomieszczenie: 2.41 

24 

Szafa 
ubraniowo 
– aktowa 

Ilość: 1  sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafa  posiada 2 niezaleŜne przestrzenie. W jednej 
części półki z moŜliwością regulacji w ilości 4 szt.  
 W części drugiej jedna półka zamontowana w górnej 
części i pozostawiona przestrzeń potrzebna do 
zmieszczenia szczotki lub mopa. 
Półki przytwierdzone do korpusu za pomocą 
niklowanych złączy mimośrodowych. Drzwi regału 
(fronty), w ilości 2 sztuk, muszą posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 
stopni. Szafa wyposaŜona w zamek meblowy 
jednopunktowy wpuszczany z dwoma kluczami w 
komplecie.  Szafa posadowiona na cokole o wys .6 cm. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 117cm x gł. 70cm x wys. 180cm – 1 szt.  
szer. 90cm x gł. 40cm x wys. 170cm – 1 szt. 
Pomieszczenie: 2.37; 2.47 

25 

Szafa na 
środki 
czystości 

Ilość:  2 sztuki 

 

 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafa wnękowa dwuskrzydłowa.  Wykonana z płyty 
wiórowej o grubości min. 18 mm. obustronnie pokrytej 
melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeŜem PCV 
gr. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2 mm. 
Szafa posadowiona na cokole wysokości  10 cm i 
szerokości 77 cm, (o 2 cm węŜszej   od szerokości 
szafy). Drzwi zamocowane na min 3 zawiasach 
puszkowych 110° na kaŜde drzwi. Posiada półkę z 
przestrzenią między nią, a wieńcem  górnym wynoszącą 
20 cm. Wewnątrz na tylnej ścianie i bokach 
zamocowana listwa o wysokości 20 cm. z wieszakami 
meblowymi. Rozstaw wieszaczków wynosi 10 cm. 
Listwa zamocowana na wysokości 140 cm. 

Wymiary:  (+/- 2cm) 
Szafa: szer. 79 cm  x gł. 70cm x wys. 170 cm  
Cokół : szer. 77 cm x wys. 10 cm  
Pomieszczenie: 1.36 

26 

Szafa 
ubraniowa 
na wymiar 

Ilość:  1sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Gablota muzealna z pochyłą kopułą. Konstrukcja 
gabloty wykonana z profili aluminiowych 
anodowanych. Kopuła wykonana ze szkła 
hartowanego klejonego. Otwierana uchylnie z 
podnośnikiem gazowym. Zamykana na zamek 
patentowy. 

Kolor profili i podestu, rodzaj oświetlenia, oraz kolor i 
rodzaj wnętrza gablot muzealnych do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem. 
Wymiary:  (+/- 1cm) 
StelaŜ – szer. 100 cm x gł. 80 cm x wys. front 80 cm, 
wys. tył 100 cm, 
Kopuła – szer. 100 cm x gł. 80 cm x wys. 25 cm  
Pomieszczenie: 1.06 

27 
Gablota 
muzealna 

Ilość:  6 sztuk 

 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Gablota muzealna z drewnianą podstawą. 
Konstrukcja gabloty wykonana z profili 
aluminiowych. Kopuła wykonana ze szkła 
hartowanego. Wewnątrz 2 półki szklane z regulowaną 
wysokością.  

Drzwiczki gabloty ze szkła w ramce aluminiowej 
zamykane na zamek patentowy. Gablota posadowiona 
jest na cokole z płyty meblowej. 

Wymiary:  
Gablota: (+/- 1cm) szer. 70 cm, gł. 70 cm, wys. 100 
cm 
Podstawa: szer.  max 70 cm, gł. max 70 cm, wys. 70 
cm 
Pomieszczenie: 1.06 

28 
Gablota 
muzealna 

Ilość:  6 sztuk 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Gablota muzealna. Konstrukcja gabloty wykonana z 
profili aluminiowych anodowanych. Kopuła wykonana 
ze szkła hartowanego. Drzwiczki gabloty ze szkła w 
ramce aluminiowej zamykane na zamek patentowy. 
Gablota posadowiona jest na 4 metalowych nogach 
wys. min. 35 cm. 

Wymiary: (+/- 1cm) 
szer. 80 cm, gł. 80 cm, wys. 110 cm 
Pomieszczenie: 1.06 

29 
Gablota 
muzealna 

Ilość:  12 sztuk 

 
 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 

30 

 
Biurko 

komputerowe 
pracownicze 

Biurko  o kształcie blatu prostokątu, na stelaŜu metalowym 
w kształcie litery L . Podstawa biurka to dwie nogi 
metalowe malowane proszkowo . KaŜda z nóg musi 
posiadać dwa otwory przelotowe do przeprowadzenia 
przewodów, które muszą znajdować się na krańcach 
kaŜdej z nóg i być zakończone elementami plastikowymi. 
Jeden otwór znajduje się na dole pionowej części nogi od 
jej wewnętrznej strony i musi mieć moŜliwość przełoŜenia 
przedmiotu o wymiarach 40 x 25 mm. Drugi zaś na górze 
pionowej części nogi od jej zewnętrznej strony musi mieć 
moŜliwość przełoŜenia przedmiotu o wymiarach 70 x 70 
mm oraz posiadać zaślepkę z PCV dla zasłonięcia 
nieuŜywanych otworów. KaŜda z nóg wyposaŜona w dwie 
stopki umoŜliwiające regulację poziomu blatu biurek w 
zakresie minimum +-10mm. Blat z płyty MDF obustronnie 
laminowanej  gr. min. 25 mm Na blacie znajdować się 
muszą 2 przepusty kablowe o średnicy 60-80 mm z 
tworzywa sztucznego. Krawędzie obrzeŜa muszą być 
zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być 
przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką 
lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z 
niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie 
bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. 
Biurko wyposaŜone w osłonę czołową ( blendę) o 
wysokości 440 – 480 mm, wykonaną z laminowanej płyty 
MDF  o grubości 18 mm w kolorze blatu biurka, 
wykończona obrzeŜem PCV grubości 2 mm. Blenda 
połączona z metalowymi nogami biurka musi zapewnić 
jego sztywność oraz zasłaniać nogi osoby przy nim 
pracującej. Biurko wyposaŜone jest w minimum dwa 
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uchwyty umieszczone pod jego blatem umoŜliwiające 
poprowadzenie przewodów elektrycznych 
Wymiary:  (+/- 2 cm) 
szer. 140cm x gł. 60cm x wys. 73cm – 1 szt. 
szer. 120cm x gł. 60cm x wys. 73cm – 1 szt. 
szer. 130cm x gł. 60cm x wys. 75cm – 1 szt. 
szer. 160cm x gł. 75cm x wys. 75cm – 1 szt. 
Pomieszczenie  2.09; 1.38; 1.48 
Ilość:  4 sztuki 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 

31 

 
Biurko 

gabinetowe z 
pomocnikiem   

Biurko gabinetowe z pomocnikiem w kolorze okleiny 
naturalnej z drewna czereśniowego.  
 Biurko o wymiarach blatu 180 x 90 cm. Wysokość biurka 75 
cm. Blat biurka wykonany z płyty MDF o grubości min 3,0 
cm, pokryty obustronnie okleiną naturalną z drewna 
czereśniowego. Wąskie krawędzie podcinane pod kątem 70 – 
80 stopni, skosy naleŜy dobarwić do koloru blatu. Wąska 
krawędź blatu pozostała po podcięciu ma maksymalnie 1,0 -
1,2 cm i jest oklejona fornirem drewna czereśniowego. Nogi 
biurka składają się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest 
elementem o konstrukcji skrzynkowej, wykonany z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 2,5 – 2,8 cm pokrytej ze 
wszystkich stron okleiną naturalną w kolorze blatu. Element 
ten musi mieć wymiary: 90 cm szerokości, 62 – 64 cm 
wysokości oraz przekrój prostokątny o grubości 6,0 – 6,2 cm. 
Druga częścią nogi to aluminiowy element zamontowany w 
centralnej, górnej części nogi łączący ją z blatem. Aluminiowy 
element łączący nogę z blatem powinien stworzyć dystans 
pomiędzy nogą a blatem o wysokości około 6,8 – 7,2 cm. 
dodając lekkości konstrukcji. Ten aluminiowy element musi 
być wpuszczony w nogę dla zapewnienia trwałości połączenia 
i stabilności biurka. Szerokość aluminiowego elementu musi 
wynosić 18 – 22 cm. Nogi biurka wyposaŜone w stopki z 
aluminium o wysokości 3cmm z moŜliwością poziomowania 
mebla. Blat biurka mocowany do metalowej podłuŜnicy 
połączonej z nogami za pomocą śrub. Biurko musi być 
wyposaŜone w blendę. Blenda jest elementem giętym o 
kształcie zaoblonym, wykonanym ze sklejki o grubości 1,2 – 
1,8 cm pokrytej okleiną naturalną w kolorze biurka. Blenda 
dla stabilności konstrukcji jest wpuszczona w dolną część 
blatu za pomocą specjalnie podfryzowanego kanaliku, oraz 
mocowana metalowymi kątownikami. Kolor okleiny 
naturalnej czereśnia. 
Biurko dodatkowo wyposaŜone w dostawkę - pomocnik. Jest 
to element o wymiarach 100 x 60 cm, posiadający nogę oraz 
podłuŜnicę montowaną do podłuŜnicy biurka. Technologia 
wykonania dostawki identyczna z opisaną wyŜej dotyczącą 
biurka. Dostawka do biurka tej samej wysokości co biurko. 
Blaty muszą stanowić po zestawieniu mebli jedną 
powierzchnię. 
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Biurko musi być dodatkowo wyposaŜone w ruchomą nakładkę 
skórzaną dla zabezpieczenia blatu biurka przed zarysowaniem 
podczas uŜytkowania. Podkładka musi mieć kształt prostokąta 
lub zbliŜoną do prostokąta (moŜe mieć zaokrąglone rogi). 
Wierzchnia płaszczyzna podkładki musi być pokryta czarną 
skórą naturalną. Podkładka musi mieć wymiary: długość 62 – 
68 cm, szerokość 42 – 48 cm, a wysokość pomiędzy 0,5 a 0,8 
cm. 
Wymiary: (+/- 2cm) 
Biurko: szer. 180cm x gł. 90cm x wys. 75cm – 1 szt.  
Pomocnik: szer. 100cm x gł. 60cm x wys. 75cm – 1szt. 
Pomieszczenie: 2.41 
Ilość: biurko z pomocnikiem 1 sztuka  

 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Biurko płycinowe, prostokątne z blendą 
 Z obu stron biurko wsparte na dwóch pełnych nogach  
posiadających  stopki zapobiegające rysowaniu podłóg.  
Biurko z przelotką umoŜliwiającą przeciągnięcie kabli, w 
kolorze odpowiadającym kolorystyce oklein.  
Wszystkie elementy biurka wykonane z trójwarstwowej 
płyty wiórowej  o grubości min. 18 mm. Płyta obustronnie 
pokryta warstwą melaminy o podwyŜszonej odporności na 
ścieranie. Wszystkie krawędzie wykończone listwami 
PCV w kolorze płyty o grubości min. 2mm. Wszystkie 
połączenia elementów na mimośrody. Blenda całkowicie 
kryjąca (na całej szerokości i wysokości biurka).  
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 150cm x gł. 75cm x wys. 75cm 
Pomieszczenie:  3.04 

32 

Biurko z 
pełnymi 
bokami i 
blendą  

Ilość: 1 sztuka 

 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 

33 

Biurko z 
pełnymi 

nogami, blendą 
i otworami 

wentylacyjnymi
oraz szafką 

Biurko z jednej strony wsparte na szafce z drugiej na 
pełnej nodze. Blenda z otworami wentylacyjnymi na 
całej szerokości biurka. Szafka na cokole z jednym 
skrzydłem,  zamykana na klucz, z uchwytem 
dwupunktowym, wewnątrz szafki 3 półki z moŜliwością 
regulacji na całej wysokości. Półki mogące utrzymać 
aparaturę waŜącą 12-15 kg. W ściance szafki od 
wewnętrznej strony biurka równieŜ otwory 
wentylacyjne. W blacie biurka otwór umoŜliwiający 
przeciągnięcie kabli.   
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Wymiary:  (+/- 2cm) 
Biurko: szer.140 cm x gł.75 cm x wys. 75cm  – 1 szt.  
Szafka: szer. 55 cm x gł 60 cm x wy 75 cm – 1 szt.  

Pomieszczenie: 1.44 
Ilość: biurko z szafką 1 sztuka 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Kontener: Konstrukcja wieńcowa. Boki wykonane z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 1,8 cm, pokrytej 
obustronnie okleiną naturalną identyczna jak biurko z 
dostawką. Wąskie, widoczne krawędzie oklejone 
obrzeŜem z okleiny naturalnej w kolorze blatu. Wieniec 
dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 1,8 cm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną 
wpuszczony między boki i plecy. W wieńcu dolnym od 
dołu widoczna dekoracyjna listwa aluminiową o grubości 
0,5 – 0,8 cm i szerokości 4,0 -4,2 cm. Wieniec dolny 
wyposaŜony w rolki jezdne. Plecy wykonane z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej 
obustronnie okleiną naturalną. Wieniec górny wykonany z 
MDF o grubości 1,6 – 2,0 cm, pokrytej obustronnie 
okleiną naturalną, wąskie krawędzie oklejone obrzeŜem z 
okleiny naturalnej w kolorze blatu. W wieńcu górnym od 
dołu naleŜy wstawić dekoracyjną listwę aluminiową o 
grubości 0,5 -0,8cm i szerokości 4,0 – 4,2 cm. 
Dekoracyjne listwy aluminiowe zamontowane w wieńcach 
mają za zadanie wizualnego zespolenia kontenera z 
biurkiem. Uchwyty w kształcie płaskownika w kolorze 
aluminium. Kontener wyposaŜony jest w cztery szuflady. 
Pierwsza szuflada zawiera wbudowany plastikowy piórnik, 
montowany z czołem płytowym jako górna szuflada 
kontenera. Pozostałe trzy szuflady dokumentowe z 
wysuwem minimum ¾ głębokości, w oparciu o wkłady 
metalowe na prowadnicach kulkowych w systemie 
zabezpieczającym przed jednoczesnym wysunięciem 
więcej niŜ jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek 
centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), 
blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty 
wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 1,8 
cm pokrytej obustronnie okleiną naturalną, wąskie 
krawędzie oklejone obrzeŜem z okleiny naturalnej w 
kolorze reszty mebla. W kolorze okleiny naturalnej z 
drewna czereśniowego. 
Wymiary:    (+/- 2cm) 
szer. 45cm x gł. 60cm x wys. 60cm 

Pomieszczenie:  2.41 

34 
Kontener 

gabinetowy 

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Komoda gabinetowa:  
Komoda gabinetowa z dwoma drzwiami, otwieranymi 
klasycznie za pomocą dwóch par drzwi uchylnych oraz 
otwartą środkową przestrzenią.   
Wewnątrz komody znajdują się półki dzielące przestrzeń 
wewnętrzną na trzy części zapewniające   
moŜliwość ustawienia po trzech rzędów segregatorów na 
kaŜdą z komór.  
Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
1,8 cm, pokrytej obustronnie okleiną  naturalną. Widoczne 
wąskie krawędzie oklejone obrzeŜem z okleiny naturalnej w 
kolorze blatu. 
Wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 2,5 cm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. W 
wieńcu górnym oraz dolnym od dołu naleŜy wstawić 
dekoracyjną listwę aluminiową o grubości 0,5 – 0,8 cm i 
szerokości 4,0 – 4,2 cm, widoczną od boków i front. 
Dekoracyjne listwy aluminiowe zamontowane w wieńcach 
mają za zadanie wizualnego zespolenia komody z kontenerem 
i biurkiem. Wieniec dolny wyposaŜony w nóŜki metalowe w 
kolorze aluminium o wymiarach 10x5x3cm (+-1cm), z 
moŜliwością poziomowania mebla. Ściana tylna wykonana z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 1,8 cm pokrytej 
obustronnie okleiną naturalną,  wpuszczana we wpust 
wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny wykonany 
z płyty MDF o grubości 1,6 – 2,0 cm, pokrytej obustronnie 
okleiną naturalną, wąskie krawędzie oklejone obrzeŜem z 
okleiny naturalnej w kolorze płyty.   Fronty wykonane z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie oklejone 
obrzeŜem z okleiny naturalnej w kolorze płyty.    
Drzwi  zamontowane na korpusie za pomocą zawiasów 
puszkowych, samodomykowych, szybko- montaŜowych (typu 
clip). Uchwyty w kształcie płaskownika w kolorze aluminium. 
Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Widoczne 
wąskie krawędzie oklejone obrzeŜem z okleiny naturalnej w 
kolorze reszty mebla. Półki mocowane systemem 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie i 
wzmacniające konstrukcję komody. NaleŜy zapewnić 
moŜliwość regulacji półek co 3 – 3,5 cm. W kolorze 
okleiny naturalnej z drewna czereśniowego.   
Zamki jednopunktowe z kluczem (w komplecie dwa 
klucze) nikiel satyna. 

Podstawa: nogi min. 6 sztuk 
Wymiary:   (+/- 2cm) 
wys. 82cm x szer. 180cm x gł. 43cm 
Pomieszczenie: 2.41  

35 

 
Komoda 

gabinetowa 
z 

dekoracyjną 
listwą 

Ilość:  1 sztuka 

 

 

 

 

 

    

 

 



znak sprawy: AEZ/S-145/2014 

zmiana z dnia 26.01.2015  

 20

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Blat wykonany z płyty o gr. min 25 mm,  
Podstawa stelaŜ metalowy rurowy podblatowy; nogi 
stelaŜa połączone  ze sobą za pomocą spawu 
metalowym profilem zamkniętym o wymiarach 70 x 
30 x 3 mm ; malowany proszkowo o strukturze 
„skórki pomarańczy” ; nogi o średnicy 80 mm 4 
sztuki. Nogi zabezpieczona nakładką zapobiegającymi 
rysowaniu podłogi z moŜliwością regulacji. Regulacja 
wysokości: w zakresie 72 - 80 cm 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 160cm x gł. 75cm x wys. 75cm – 2 szt.  
szer. 90cm x gł. 90cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 120cm x gł. 90cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 120cm x gł. 75cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 120cm x gł. 60cm x wys. 75cm – 13 szt.  
szer. 130cm x gł. 75cm x wys. 75cm – 2 szt.  
szer. 160cm x gł. 75cm x wys. 75cm – 2 szt.  
szer. 190cm x gł. 75cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 200cm x gł. 80cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 150cm x gł. 100cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 200cm x gł. 70cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 120cm x gł. 70cm x wys. 75cm – 1 szt.  
szer. 90cm x gł. 60cm x wys. 75cm – 1 szt.  
Pomieszczenie: 0,25 (1szt.); 1.08 (1 szt.); 1.28 (1szt. 
+ 1szt. + 2szt. + 1 szt.); 1.48 (12szt.); 1.56 (1szt.); 
2.07 (1szt.); 2.08 (1szt.); 2.10 (1szt.); 2.45 (2szt.); 2.46 
(2szt.); 1.26 (1szt.) 

36 

 
Stół biurowy 

 

Ilość: 28 sztuk 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Blat składany,  opuszczany  do  dołu  po  
obydwu  stronach,  z mechanizmem  blokującym po 
rozłoŜeniu wykonany z płyty MDF obustronnie 
laminowanej  gr. min. 25. Szyna szczytowa z płyty 
laminowanej  gr. min. 25 mm, Rama spodnia: stal, 
Epoksydowa/poliestrowa z powłoką proszkową. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 50cm x gł. 60cm x wys. 40cm  
Pomieszczenie: 2.26 a 

37 

Blat 
naścienny 
składany 

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Komoda musi posiadać min. 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. 
Komoda składa się z trzech równych części: dwie 
zewnętrzne zamykane + środkowa z półkami 
otwartymi.  
Zamki jednopunktowe z kluczem (w komplecie 
dwa klucze) nikiel satyna. 

Podstawa: nogi min. 6 sztuk 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
wys. 130cm x szer. 120cm x gł. 40cm 
Pomieszczenie: 1.28; 1.33 

38 
 

Komoda 

Ilość:  2 sztuki 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Komoda składa się z dwóch części: jedna część z 
frontem pełnym zamykana na klucz + druga część 
z 4 szufladami zamykanymi niezaleŜnie na zamek 
jednopunktowy. Komoda musi posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi.  Kąt otwierania drzwi 
110 stopni. Szuflady na prowadnicach krytych z 
pełnym wysuwem oraz dociągiem; ocynkowane;  
ze sprzęgłami 
Zamki jednopunktowe z kluczem (w komplecie 
dwa klucze). 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
wys. 110cm x szer. 80cm x gł. 50cm 
Pomieszczenie: 1.38 

 

 

 

39 

 
 
 
 

Komoda 

Ilość:  1 sztuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Komoda musi posiadać min. 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. 
Wewnątrz komody 2 półki z moŜliwością 
regulacji na całej wysokości mebla. Komoda 
posadowiona na cokole o wys 6cm . 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
wys. 110cm x szer. 90cm x gł. 30cm  - 1 szt. 
wys. 110cm x szer. 80cm x gł. 30cm  - 2 szt.  
Pomieszczenie: 2.32; 3.09; 3.10 

40 Komoda 

Ilość: 3 sztuki 

 

 



znak sprawy: AEZ/S-145/2014 

zmiana z dnia 26.01.2015  

 22

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Komoda czteroskrzydłowa, musi posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 
110 stopni. Wewnątrz komody 2 półki z 
moŜliwością regulacji na całej wysokości mebla, 1 
półka stała. Komoda posadowiona na cokole o 
wys 6cm . 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
wys. 120cm x szer. 70cm x gł. 30cm 
Pomieszczenie: 2.46 

41 

Komoda 
czteroskrzydł

owa  

Ilość: 1 sztuka 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Kontener posiada 4 szuflady dokumentowe z  perforacją 
(naciętymi otworami wzdłuŜ metalowej prowadnicy) 
pozwalającą na zamontowanie plastikowych przegród 
poprzecznych umoŜliwiających podział wnętrza szuflady 
na dwie części. Wkłady szuflad muszą być wykonane z 
metalu lakierowanego. Prowadnice szuflad mają być 
łoŜyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 
minimum 80%. 
Kontener musi posiadać zabezpieczenie przed 
wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie. 
Wymagany jest płynny, samoczynny system domykania 
szuflad.   
Zamek centralny blokujący jednocześnie wszystkie 
szuflady (w komplecie dwa klucze).  

Podstawa kółka do powierzchni twardych. Dwa przednie 
z moŜliwością blokady.  
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 45cm x gł. 60cm x wys. 60cm - 14 szt. 
Pomieszczenie: 0.27; 1.28; 1.44; 2.09; 2.41; 2.45; 2.46; 
3.04;  

42 
Kontener 
mobilny 

Ilość: 14 sztuk 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 

43 
Biurko z ladą 
rejestracyjną  

Biurko z ladą rejestracyjną oraz blendą z 
podnoszonym blatem wykonane na wymiar 
Wszystkie elementy wykonane z trójwarstwowej płyty 
o gr. min. 2,5cm obustronnie laminowanej.  
Biurko , Blat w kształcie prostokąta na pełnych 
nogach  z płyty,  
Blenda w pełni zasłaniająca front biurka i ladę 
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rejestracyjną.  
Lada rejestracyjna pełnymi bokami,  posadowiona i 
przymocowana do biurka.  
Blat podnoszony przymocowany do lady 
rejestracyjnej na zawiasach umoŜliwiających 
swobodne podnoszenie i opuszczanie blatu, 
zamontowany na wysokości 75 cm jako przedłuŜenie 
biurka, i opierający się na najbliŜszej ze ścian 
Wymiary:  (+/- 2 cm) 
biurko:  szer. 160cm x gł. 90cm x wys. 75cm z 
nogami o wymiarach: szer. 80cm x wys. 55cm; 
blenda: szer. 160cm x wys. 130cm x gr. płyty 1,8 cm; 
lada: szer. 160cm x gł. 30cm x wys. 55cm z nogami o 
wymiarach: szer. 25cm x wys. 55cm; 
blat podnoszony: dł. 50cm z gł. 90cm x gr. płyty 2,5; 
Pomieszczenie: 0.27 
Ilość: 1 sztuka  

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Regał otwarty, płycinowy podzielony pionowo na 3 
równe części z przestrzeniami półkowymi 
zamontowanymi na stałe na określonej wysokości. Półki 
mocowane za pomocą złączy mimośrodowych. Regał 
posadowiony na cokole o wys. 7cm. Plecy z płyty HDF o 
gr min 5mm  
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 250cm x gł. 45cm x wys. 200cm 
Pomieszczenie: 2.17  

44 

Regał 
otwarty na 

wymiar 

Ilość: 1 sztuka  

 

 

 

 
Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Blat wykonany w technologii postformingu o gr. 3.80 cm 
Wymiary:   (+/- 5cm) 
dł. 120cm x gł. 60cm – 1 szt.  
dł. 210cm x gł. 60cm – 1 szt.  
dł. 80cm x gł. 60cm – 1 szt. 
dł. 250cm x gł. 60cm – 1 szt.  
Pomieszczenie: 0.28, 1.38, 2.10, 2.20 

45 
Blat 

kuchenny 

Ilość: 4 sztuki 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Blat obustronnie laminowany z trójwarstwowej płyty o 
grubości 2,5 cm rozpięty pomiędzy regałem aktowym a 
ścianą przymocowany za pomocą 
Wymiary:   (+/- 2cm) 
dł. 120cm x gł. 45cm 
Pomieszczenie: 0.27 

46 
Blat z 

trójwarstwow
ej płyty 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Biurko naro Ŝne płycinowe obustronnie 
laminowane o gr. min. 2,5cm. Blat 
posadowiony na dwóch pełnych nogach 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
blat:  wys. 75cm x szer. 90cmx gł.100cm; 
nogi: wys. 75cm x szer. 90cm oraz  wys.75cm 
x szer.100cm  
Pomieszczenie: 1.24 

47 

Biurko 
naroŜne 

na wymiar 

Ilość: 1 sztuka  
 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Regał otwarty z szufladami. Płycinowy obustronnie 
laminowany o gr min 1,8 cm.   W części górnej 3 półki z 
moŜliwością regulacji na całej wysokości mebla. W 
części dolnej szuflady z moŜliwością pełnego wysuwu 
wyposaŜone w zamek centralny.  
Wymiary:  (+/- 2cm) 
wys. 180cm x szer. 35cm x gł. 40cm 
 
Pomieszczenie: 1.24 

48 
Regał  

otwarty z 
szufladami 

Ilość: 1 sztuka 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 18 
mm. Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafki 
wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. 
Szafka zamykana na zamek jednopunktowy z kluczem (w 
komplecie dwa klucze). 
Szafka przytwierdzona do ściany za pomocą metalowej 
listwy montaŜowej.  
Półki wewnętrzne 2 sztuki z moŜliwością regulacji na 
całej wysokości szafki. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 35cm x gł. 30cm x wys. 50cm – 1 szt. (z jedną półką)  
szer. 50cm x gł. 37cm x wys. 76cm – 4 szt. 
Pomieszczenie: 2.08; 2.15a 

49 
Szafka  
wisząca 

Ilość:  5 sztuk 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 18 
mm. Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafki 
wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. Szafka zamykana na 
zamek jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa klucze). 
Szafka przytwierdzona do ściany za pomocą metalowej 
listwy montaŜowej. Półki wewnętrzne 2 sztuki z 
moŜliwością regulacji na całej wysokości szafki. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 100cm x gł. 40cm x wys. 73cm – 1 szt. 
szer. 100cm x gł. 40cm x wys. 73cm – 1 szt. 
szer. 60cm x gł. 45cm x wys. 67cm – 2 szt. 
szer. 120cm x gł. 40cm x wys. 73cm – 1 szt. 
szer. 70cm x gł. 30cm x wys. 70cm – 2 szt.  
szer. 90cm x gł. 37cm x wys. 76 cm – 2 szt.  
szer. 85cm x gł. 37cm x wys. 76cm – 2 szt.  
szer. 100cm x gł. 37cm x wys. 76cm – 2 szt.  
szer. 60cm x gł. 37cm x wys. 72cm – 3 szt.  
szer. 60cm x gł. 33cm x wys. 75cm – 2 szt. 
szer. 60cm x gł. 37cm x wys. 72cm – 1 szt.  
szer. 80cm x gł. 37cm x wys. 72cm – 1 szt.  
szer. 100cm x gł. 37cm x wys. 72cm – 3 szt. 
szer. 60cm x gł. 37cm x wys. 76cm – 1 szt.  
szer. 60cm x gł. 37cm x wys. 76cm – 1 szt. 

50 
Szafka 
wisząca 

Pomieszczenie: 0.22 (1szt.); 0.23 (1szt.); 0.27 (1szt.); 0.28 
(1szt.); 0.37 (2szt.); 1.38 (3szt.); 2.05 (2szt.+2szt.); 2.07 
(2szt.); 2.10 (1szt.+1szt.); 2.12 (3szt.); 2.15a (1szt.); 2.20 
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(1szt.); 2.29b (2szt.) 

Ilość: 25 sztuk 
 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafka wisząca naroŜna skrzydłowa z jedną półką 
Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. 
min. 18 mm. Szafki muszą posiadać min. 2 
zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 
110 stopni. Tył szafki wykonany z płyty HDF gr. 
min. 5 mm. Szafki zamykane na zamek 
jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa 
klucze). Szafki wiszące przytwierdzone do ściany  
na metalowej listwie za pomocą zawieszek 
umoŜliwiających regulację w pionie i poziomie. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
60/60cm x wys. 75cm x gł. 33cm – 1 szt.  
60/70cm x wys. 75cm x gł. 33cm – 1 szt. 
60/60cm x wys. 72cm x gł. 37cm – 1 szt. 
Pomieszczenie: 1.38; 2.29a; 2.29b 

51 

Szafka 
wisząca 

naroŜna z 
jednymi 

drzwiczkami 

Ilość:  3 sztuki 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafka wisząca naroŜna otwarta z jedną półką  
Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. 
min. 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF 
gr. min. 5 mm. Szafki wiszące przytwierdzone do 
ściany na metalowej listwie za pomocą zawieszek 
umoŜliwiających regulację w pionie i poziomie. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
105/105cm x wys. 76cm x gł. 37cm  
Pomieszczenie:  2.20  

52 

Szafka 
wisząca 
naroŜna 
otwarta 

Ilość:  1 sztuk  

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 
18 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF gr. min. 5 
mm. Szafka przytwierdzona do ściany za pomocą 
metalowej listwy montaŜowej.  
Półki wewnętrzne 2 sztuki z moŜliwością regulacji na 
całej wysokości szafki. 

53 

Szafka 
wisząca 
otwarta 

Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 100cm x gł. 30cm x wys. 70 cm – 1 szt.  
szer. 75cm x gł. 30cm x wys. 60 cm – 3 szt.  
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szer. 75cm x gł. 30cm x wys. 60 cm – 2 szt.  
szer. 60cm x gł. 33cm x wys. 75 cm – 6 szt.  
szer. 75 cm x gł. 33 cm x wys. 75cm – 1 szt. 
Pomieszczenie: 1.24 (1szt.); 1.53 (3szt.); 2.29a (2szt.); 
2.29b (4szt.+1szt.); 2.40 (2szt.) 
Ilość: 12 sztuk 

 

 
 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek  

1 2 3 4 
Szafki z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 18 
mm. Szafki muszą posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafki wykonany 
z płyty HDF gr. min. 5 mm. Szafki zamykane na zamek 
jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa klucze). Szafka 
wisząca nad zlewem wyposaŜona w suszarkę meblową 
szafkową dwupoziomową z chromowanej stali. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 80cm x gł. 37cm x wys. 72cm – 1 szt. 
szer. 80cm x gł. 37cm x wys. 72cm – 1 szt. 
szer. 80cm x gł. 37cm x wys. 76cm – 1 szt. 
Pomieszczenie: 1.38; 2.10; 2.20  

54 

Szafka z 
ociekaczem 
wisząca nad 

zlewem 

Ilość: 3 sztuki 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafka dwuskrzydłowa z płyty MDF obustronnie laminowanej  
gr. min. 18 mm. Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafki 
wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. Szafka zamykana na 
zamek jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa klucze). 
Półki wewnętrzne 2 sztuki z moŜliwością regulacji na całej 
wysokości szafki. 
Blat o gr 3,8 cm. W szafce pod zlewozmywakiem, przestrzeń 
wolna umoŜliwiająca podłączenie mediów. 

55 

Szafka 
kuchenna 

dwuskrzydł
owa stojąca 

Wymiary:  (+/- 2cm) 
Szafka zlewozmywakowa:  
szer. 120cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt.  
szer. 80cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt. 
szer. 80cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt.  
szer. 121cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt.  
szer. 80cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt. (na jednym skrzydle 
drzwi - zamontowany kosz) 
Szafka stojąca:  
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szer. 80cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt.  
szer. 60cm x gł. 60cm x wys. 85cm – 1 szt. 
Pomieszczenie:  0.28 (1szt.); 1.38 (1szt.+1szt.); 2.08 (1szt.); 
2.10 (1szt.+1szt.); 2.20 (1szt.) 
Ilość: 7 sztuk 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafka jednoskrzydłowa z płyty MDF obustronnie laminowanej  
gr. min. 18 mm. Szafka musi posiadać min. 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafki 
wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. Szafka zamykana na 
zamek jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa klucze). 
Półki wewnętrzne 2 sztuki z moŜliwością regulacji na całej 
wysokości szafki. 
Blat o gr 3,8 cm. W szafce pod zlewozmywakiem, przestrzeń 
wolna umoŜliwiająca podłączenie mediów. 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
 szer. 45cm x gł. 60cm x wys. 85cm 
Pomieszczenie:  1.38 

56 

Szafka 
kuchenna 

jednoskrzy
dłowa 
stojąca 

Ilość: 1 sztuka 

 
 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafki z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 18 
mm. Fronty muszą posiadać min. 2 zawiasy na skrzydło 
drzwi. Kąt otwierania drzwi 110 stopni. Tył szafki 
wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. Szafki zamykane 
na zamek jednopunktowy z kluczem (w komplecie dwa 
klucze).  
Półki wewnętrzne 2 sztuki na kaŜą szafkę z moŜliwością 
regulacji na całej wysokości szafki. 
Blat o gr. min.28mm wykonany w technologii 
postformingu.  
Szafka z 4 szufladami. Szuflady z moŜliwością pełnego 
wysuwu.   
Szafka naroŜna z koszem cargo w postaci koła. Kosze 
wykonane z  drutu stalowego z chromowanej stali.  

Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 90cm x gł. 90 cm x wys. 85cm  
Pomieszczenie: 1.38; 2.20 

57 

Szafka 
naroŜna 
stojąca z 

koszem cargo 

Ilość: 2 sztuki 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy 
rysunek 

1 2 3 4 
Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. min. 18 
mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF gr. min. 5 mm. 
Szafka z 3 szufladami. Szuflady z moŜliwością pełnego 
wysuwu.  Szuflady zamykane na zamek jednopunktowy z 
kluczem (w komplecie dwa klucze).  
Blat o gr. min. 28mm wykonany w technologii 
postformingu.  
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 30cm x gł. 60cm x wys. 85cm  
Pomieszczenie: 1.38 

58 
Szafka z 

szufladami 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 
1 2 3 4 

Szafka z płyty MDF obustronnie laminowanej  gr. 
min. 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF 
gr. min. 5 mm. Szafka z 3 szufladami. Szuflady z 
moŜliwością pełnego wysuwu.  Szuflady 
zamykane na zamek jednopunktowy z kluczem (w 
komplecie dwa klucze).  
Blat o gr. min. 28mm wykonany w technologii 
postformingu 
Wymiary:  (+/- 2cm) 
szer. 60cm x gł. 60cm x wys. 85cm  
Pomieszczenie: 2.20 

59 Szafka z 
szufladami 

Ilość: 1 sztuka 
 

 
 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fotel obrotowy na aluminiowej, polerowanej do 
koloru chrome (błyszczący), pięcioramiennej 
podstawie jezdnej; kółka do powierzchni 
twardych; stalowe, stalowe podłokietniki z 
miękkimi, tapicerowanymi nakładkami ;fotel 
wyposaŜony w mechanizm ruchowy  z 
regulowaną siłą oporu, umoŜliwiający „kołysanie 
się” w fotelu i jego blokadę w pięciu pozycjach 
wychylenia; płynna regulacja wysokości siedziska 
za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina: 
skóra dwoina 
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 

60 
Fotel 

obrotowy 

Wymiary: 
wysokość fotela regulowana w zakresie: 
1165÷1260mm  (+/-10mm) 
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wysokość siedziska regulowana w zakresie: 
440÷535mm (+/-20mm) 
szerokość podstawy: 700 mm (+/- 20mm) 
szerokość siedziska: 540mm 
głębokość siedziska: 505mm 
Pomieszczenie: 0.27 (1 szt.); 1.09 (1 szt.); 1.24 (1 
szt.); 1.27 (2 szt.); 1.28 (5 szt.); 1.29 (1 szt.); 1.33 
(1 szt.); 1.38 (1 szt.); 1.44 (1 szt.); 1.52 (2 szt.); 
2.21 (1 szt.); 2.42 (2 szt.); 2.44 (2 szt.); 2.45 (2 
szt.); 2.46 (2 szt.); 2.48 (2 szt.); 3.04 (1 szt.); 3.09 
(1 szt.); 3.10 (1 szt.) 
Ilość:  30 sztuk 

 

 

 Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fotel obrotowy na aluminiowej, polerowanej do 
koloru chrome (błyszczący), pięcioramiennej 
podstawie jezdnej; kółka do powierzchni 
twardych; fotel wyposaŜony w mechanizm 
ruchowy umoŜliwiający synchronicznie 
wychylanie się oparcia z siedziskiem w stosunku 
2:1 – ruch oparcia jest szybszy i głębszy- z 
moŜliwością blokady kąta wychylenia w 5 
pozycjach; regulowana siła oporu podczas tzw. 
„kołysania się”; funkcja zapobiegająca uderzeniu 
oparcia w plecy uŜytkownika po zwolnieniu 
wybranej pozycji wychylenia oparcia względem 
siedziska; moŜliwość regulacji głębokości 
siedziska ; oparcie wykonane z czarnej siatki 
wyposaŜone w podpórkę części lędźwiowej 
kręgosłupa o regulowanej wysokości pozwalającej 
dostosować ją do wzrostu uŜytkownika oraz 
zagłówek bez moŜliwości regulacji; siedzisko 
tapicerowane, amortyzowane z regulacją 
głębokości; podłokietniki z miękką poliuretanową 
nakładką o regulowanej wysokości oraz rozstawie 
regulowane w trzech wymiarach; płynna regulacja 
wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego; 
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 

61 
Fotel 

obrotowy 

Wymiary: 
wysokość fotela regulowana w zakresie: 
1030÷1250mm (+/-10mm) 
wysokość siedziska regulowana w zakresie: 
465÷560mm (+/-20mm) 
szerokość podstawy: 682cm (+/-20mm) 
szerokość siedziska: 455mm 
głębokość siedziska regulowana w zakresie: 400-
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460mm 

Pomieszczenie: 2.29 

Ilość: 4 sztuki 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną typu 
mikrofbra, tapicerowany z obydwu stron;  na 
pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z 
drewna; kółka do powierzchni twardych; 
podłokietniki wykonane z drewna; mechanizm 
Tilt umoŜliwiający „kołysanie się” w fotelu oraz 
jego blokadę w jednej standardowej pozycji (tzw. 
do pracy); płynna regulacja wysokości siedziska 
za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:   
wysokość fotela regulowana w zakresie: 
1080÷1170mm (+/-10mm) 
wysokość siedziska regulowana w zakresie: 
490÷580mm (+/-20mm) 
szerokość podstawy: 710 mm (+/- 20mm) 
szerokość siedziska: 505mm 
głębokość siedziska: 480mm 
Pomieszczenie: 2.09 

62 
Fotel 

obrotowy 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fotel obrotowy na pięcioramiennej podstawie 
jezdnej; kółka do powierzchni twardych; podstawa 
stalowa z drewnianymi nakładkami; podłokietniki 
wykonane z drewna; płynna regulacja wysokości 
siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego; funkcja zapobiegająca 
uderzeniu oparcia w plecy uŜytkownika po 
zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia 
względem siedziska; fotel wyposaŜony w 
mechanizm ruchowy  z regulowaną siłą oporu, 
umoŜliwiający „kołysanie się” w fotelu i 
moŜliwość jego blokady w 5 pozycjach  
wychylenia. Tapicerka – skóra dwoina. Oparcie 
tapicerowane z obydwu stron. 

63 
Fotel 

obrotowy 

Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
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Wymiary: 
wysokość fotela regulowana w zakresie: 
1210÷1300mm (+/-10mm) 
wysokość siedziska regulowana w zakresie: 
490÷580mm (+/-20mm) 
szerokość podstawy: 710cm (+/-20mm) 
szerokość siedziska: 525mm 
głębokość siedziska: 485mm 
Pomieszczenie: 2.41 
Ilość: 2 sztuki 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Fotel biurowy na płozie drewnianej 
umoŜliwiającej swobodne „kołysanie się” w 
fotelu, wyposaŜony w podłokietniki z drewna; 
oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron – 
skóra dwoina. 
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:  (+/-20cm) 
wysokość fotela – 93 cm  
głębokość siedziska – 48,5 cm  
szerokość siedziska – 52,5 cm  
szerokość podstawy – 54,5 cm  
głębokość podstawy – 62,5 cm 
Pomieszczenie: 2.32 (4 szt.); 2.41 (4 szt.) 

64 
 

Fotel 

Ilość: 8 sztuk 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Krzesło tapicerowane na metalowej konstrukcji- 
rama metalowa, lakierowana na czarno. Nogi 
zabezpieczone nakładkami zapobiegającymi 
rysowaniu podłogi; moŜliwość składowania jeden 
na drugi.   

Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:  (+/-2 cm) 
siedzisko: wys. 47 cm x szer. 47 cm x gł. 41 cm 
oparcie wys. 35 cm 
wys. całkowita 82 cm 
szer. całkowita 54 cm 
Pomieszczenie: 0.25 (9 szt.); 1.26 (2 szt.); 1.27 (3 
szt.); 1.38 (6 szt.); 1.53 (8 szt.); 2.09 (2 szt.); 2.10 
(1 szt.) 

65 
 

Krzesło 

Ilość: 31 sztuk 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Krzesło na lekkiej metalowej konstrukcji: rama 
metalowa ∅20x2mm, nogi na płozie 
zabezpieczone plastikowymi nakładkami 
zapobiegającymi rysowaniu podłogi, siedzisko i 
oparcie tapicerowane, wyłoŜone pianką ciętą. 
Pulpit ruchomy.  
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:  (+/-2 cm) 
siedzisko: wys. 47cm x szer. 47x gł. 45 cm  
szer. całkowita 54cm 
wys. całkowita 82cm 
Pomieszczenie: 1.44 

66 

 
Krzesło na 

płozie z 
pulpitem 

Ilość: 50 sztuk 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Krzesło zespolone składające się z trzech siedzisk 
,siedzisko i oparcie z tkaniny skaj odpornej na 
działanie środków dezynfekcyjnych, miękkie.  
StelaŜ stanowią dwa kształtowniki metalowe  
zakończone nakładkami z czarnego PCV, które 
stanowią stopy ławki. W centralnym punkcie tak 
powstałych płóz zainstalowany pionowy element 
metalowy, który jest podporą dla belki poziomej, 
która łączy dwie płozy i jest wsparciem dla trzech 
siedzisk. Do belki przymocowane są, w sposób 
zapewniający stabilność trzy tapicerowane 
siedziska. Części metalowe stelaŜa wykonane z 
metalu malowanego proszkowo.  
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:   
całkowita wysokość: 810 mm  
wysokość siedziska: 470 mm  
wysokość oparcia: 350 mm  
głębokość siedziska: 415 mm  
szerokość siedziska: 475 mm  
szerokość podstawy: 600 mm  
długość podstawy: 1780 mm  
Pomieszczenie: 1.26 (3 szt.); 2.31 (3 szt.) 

67 
Krzesło 

zespolone 

Ilość: 6 sztuk 
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Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Krzesło zespolone składające się z pięciu siedzisk 
,siedzisko i oparcie z tkaniny skaj odpornej na 
działanie środków dezynfekcyjnych, miękkie.  
StelaŜ stanowią trzy kształtowniki metalowe  
zakończone nakładkami z czarnego PCV, które 
stanowią stopy ławki. W centralnym punkcie tak 
powstałych płóz zainstalowany pionowy element 
metalowy, który jest podporą dla belki poziomej, 
która łączy trzy płozy i jest wsparciem dla pięciu 
siedzisk. Do belki przymocowane są, w sposób 
zapewniający stabilność trzy tapicerowane 
siedziska. Części metalowe stelaŜa wykonane z 
metalu malowanego proszkowo.  
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:   
całkowita wysokość: 81 cm  
wysokość siedziska: 47 cm  
wysokość oparcia: 35 cm  
głębokość siedziska: 41,5 cm  
szerokość siedziska: 47,5 cm  
szerokość podstawy: 60 cm  
długość podstawy: 296 cm  
Pomieszczenie: 1.26 

68 
Krzesło 

zespolone 

Ilość: 2  sztuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Sofa dwuosobowa rozkładana z pojemnikiem 
na pościel  
Rama sofy: Płyta wiórowa, sklejka, Płyta 
pilśniowa, Lita sosna, Pianka poliuretanowa 
Kontener na pościel: włóknina polipropylenowa 
Poduszka tylna: Pianka poliuretanowa   
Podkładka na materac: wkładka filcowa 
Mechanizm łóŜka: stal, Epoksydowa/poliestrowa 
powłoka proszkowa 
SpręŜyny kieszeniowe  
Pokrycie sofy 3 osobowej rozkładane 
Sofa wyposaŜona w podłokietniki.  
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 

69 Sofa 

Wymiary:   
Szerokość: 162 cm +/-2cm 
Głębokość: 88 cm +/-2cm 
Wysokość: 71 cm +/-2cm 
Wysokość oparcia: 46 cm +/-2cm 
Szerokość siedziska: 62 cm +/-2cm 
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Głębokość siedziska: 62 cm +/-2cm 
Wysokość siedziska: 45 cm +/-2cm 
Szerokość łóŜka: 120 cm 
Długość łóŜka: 200 cm 
grubość materaca: 9 cm +/-2cm 
Pomieszczenie: 1.33 (1 szt.); 2.32 (1 szt.); 2.40 (1 
szt.) 

Ilość: 3 sztuki 

 

Lp Nazwa Parametry techniczne wymagane Przykładowy rysunek 

1 2 3 4 
Wersalka rozkładana z funkcją spania oraz 
pojemnikiem na pościel; stelaŜ drewniany;  
skrzynia na pościel wykonana z płyty wiórowej 
trójwarstwowej frakcjonowanej gr. min.18mm; 
połączenia naroŜników wewnątrz skrzyni za 
pomocą metalowych kątowników niewidoczne od 
zewnątrz; dno skrzyni z płyty HDF gr.min.3mm; 
powierzchnia spania wykonana na bonellu 
spręŜynowym; materiał obicia odporny na 
ścieranie oraz zabrudzenia z moŜliwością 
czyszczenia; wersalka na nóŜkach 
zapobiegających rysowaniu się podłogi. Wersalka 
bez boczków. 
Kolor : do uzgodnienia z uŜytkownikiem 
Wymiary:   
Długość: min  190 cm   
Głębokość: min.  95 cm   
Wysokość całkowita: min.  95 cm   
Powierzchnia spania: min.  190x120 cm   
Pomieszczenie: 1.39 

70 
 

Wersalka 

Ilość: 1 sztuka 

 

 

 

 


