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Załącznik 1a do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 
 

1. Opis ogólny: 

Przed rozpoczęciem wykonywania mebli wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowej weryfikacji 
wymiarów mebli w pomieszczeniach. 

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli przez Zamawiającego. 

Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie 
przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń i Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne. 

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
wzornika kolorów oklein blatów zawierającego różne odcienie bieli w celu wyboru przez Zamawiającego 
odpowiedniego odcienia. Blaty wszystkich oferowanych mebli mają być wykonane z tego samego rodzaju 
materiału. 

Meble muszą być wykonane z materiałów posiadających atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie 
wymagań stosowania ich w obiektach użyteczności publicznej (w szczególności w zakresie higieny, 
trudnozapalności, wytrzymałości). 

2. Szczegółowy opis mebli: 

a) Szafka kuchenna (11 szt.) 

Szafy mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. 

UWAGA: w zakres montażu wchodzi docięcie płyty i pleców do rur na ścianie/w podłodze. 

Szczegółowe wymagania: 

− wymiary: głębokość 50 cm, wysokość 85 cm, szerokość indywidualnie w każdym pomieszczeniu (2 
x 175 cm, 7 x 180 cm, 1 x 200 cm, 1 x 210 cm); 

− kolor – odcień bieli; 

− obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm; 

− w każdej szafce jedna półka, wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm; 

− plecy wykonane z płyty pilśniowej, kolorystycznie dobranej do płyty meblowej; 

− wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą; 

− wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą ABS, PCV lub PP w kolorze płyty; 

− regulacja wysokości półek ma być skokowa ± 32 mm standard OH (nie dotyczy półek 
konstrukcyjnych); 

− półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpnięciu, 
jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; 

− szafy maja być wyposażone w cokół wysokości 8 cm w kolorze płyty; 

− szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min. 0–2 cm; 

− drzwi wyposażone w uchwyty metalowe matowe, mocowana dwupunktowo, o kształcie 
prostokątnym; 

− szafka ma stanowić jeden element – podstawa i blat nie mogą być dzielone; 

− blat z płyty wiórowej posiadającej klasę higieny E1, o grubości 38 mm, pokryty laminatem HPL, 
wierzchni laminat wzmocniony, na dłuższym zewnętrznym boku od góry zaokrąglony, w kolorze 
płyty. 
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Ilustracje poglądowe: 

          
b) Lada barowa (10 sztuk) 

Lada ma być indywidualnie dopasowana do wymiaru konkretnego pomieszczenia oraz dostosowana 
kształtem do harmonijkowej szyby. 

Szczegółowe wymagania: 

− lada ma być wykonana z płyty meblowej pokrytej laminatem HPL, krawędzie oklejone ABS, PCV lub 
PP; 

− reling z rury stalowej chromowanej na całej szerokości lady do wsparcia nóg; 

− dłuższe lady powinny być podparte płytami wiórowymi laminowanymi oklejonymi ABS 
zapobiegającymi wygięciu blatu; 

− kolor – odcień bieli; 

− wymiary – zgodnie z rysunkami (w cm): 
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− długość lad: L1 – 583,5 cm, L8 – 449 cm, L18 – 449 cm, L19 – 449 cm, L20 – 454 cm, L21 – 454 

cm, L22 – 449 cm, L23 – 449 cm, L25 – 544 cm, L27 – 583,5 cm. 

Ilustracje poglądowe: 

 

 
 


