
Załącznik nr 1a do SIWZ

 Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1

szafki ubraniowe 

schowkowe 

(30x50x50)

14 szaf  (9-cio 

schowkowych)

Szafa schowkowa - 3 schowki w pionie, 1 segment o szer. 30 cm, wykonanie na cokole o wysokości min. 300 mm. 

Moduł 9-o schowkowa. Drzwi metalowe o zamkniętych profilach bocznych.  Zamek: cylindryczny z 2 kluczykami w 

systemie Master. Drzwi powinny być wyposażone w izolację akustyczną. Szafa na cokole- blacha ocynkowana, 

malowana proszkowo o gr. 1,00 mm. Grubość blachy 0,8 do 1,0 mm. Malowana proszkowo. Wymiar zewn.: W 

1800 x S 900 x G 500 mm

2.

szafki ubraniowe 

schowskowe (w 

pionie do 

wys.180)

3

Szafa schowkowa - 3 schowki w pionie, 1 segment o szer. 30 cm, wykonanie na cokole o wysokości min. 300 mm. 

Moduł 3-o schowkowa. Drzwi metalowe o zamkniętych profilach bocznych.  Zamek: cylindryczny z 2 kluczykami w 

systemie Master. Drzwi powinny być wyposażone w izolację akustyczną. Szafa na cokole- blacha ocynkowana , 

malowana proszkowo o gr. 1,00 mm. Grubość blachy 0,8 do 1,0 mm. Malowana proszkowo. Wymiar zewn.: W 

1800 x S 300 x G 500 mm

Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1.

krzesła składane 

dla zwiedzających- 

wysokie, z 

podpórką

50
Krzesło składane z uszami o wymiarach: 600x350x700 (+/- 20) mm. Waga całkowita max. 2 kg. Konstrukcja 

metalowa  gięta wykonana z rury kształtowej o przekroju min. 10 mm malowanej proszkowo.

Część 1 - szafka ubraniowa schowkowa:

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - krzesła składane dla zwiedzających:



Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1

biurko do 

stanowiska 

administracyjnego 

białe

4

Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej 

obrzeżem ABS grubości2-3 mm, w kolorze blatu. 

•	Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w 

zakresie od 50x20 do 50x40 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie (tylko w części zaoblonej 

blatu – brak ramy), rama spawano-skręcana bez widocznych elementów spawów z zewnątrz. 

•	Podstawa: 2 nogi metalowe lub aluminiowe. Nogi wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w 

zakresie 65-70  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa w kształcie odwróconej litery T. Nogi powinny 

posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do 

ramy dzięki wewnętrznym elementom montażowym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

•	Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna 

być wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm, min. 2 szt.

Wymagane dokumenty: 

o	Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1:2011, EN 527-2:2019 lub równoważny,

o	Atest higieniczny E1,  

o	Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny).

o	Potwierdzenie przez producenta, iż dostarczone elementy płytowe będą wykonane w technologii bez użycia kleju 

do łączenia płyty z obrzeżem.

Część 3 - meble biurowe:



2
kontener mobilny 

pod biurko biały
4

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 425-435 mm, głębokość 580-600 mm, wysokość: 540 mm. 

•	Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

•	Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. 

Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

•	Kontener powinien posiadać min. piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach kompozytowych.

•	Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

•	Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

•	Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych z dociągiem.

•	Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają mieć hamulec. 

•	Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

o System klucza matki

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Wymagane dokumenty: 

o	Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  14073-2 lub równoważny,

o	Atest higieniczny E1,  

o	Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny).

o	Potwierdzenie przez producenta, iż dostarczone elementy płytowe będą wykonane w technologii bez użycia kleju 

do łączenia płyty z obrzeżem.



3

szafka z półkami do 

dokumentów 

zamykana na klucz 

wysoka

3

•	Korpus, front, półka i wieniec dolny, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że 

wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 

18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 8 mm. Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Elementy łączone fabrycznie za pomocą pracy. Produkt po wypakowaniu 

musi nadawać do użytkowania. Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub 

wyszarpnięciu, głębokość półki 330-370 mm, półka oklejona z każdej strony. 

Szafa wysoka 1000x430x2250 mm ma być wyposażona w min.3 zawiasy na skrzydło drzwi.

•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna 

długość uchwytu min. 128mm, mocowany na 2 śrubach.

•	Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

•	Stopki regulacyjne o wysokości min. 30 mm, z możliwością poziomowania i regulacji od wewnątrz.

•	Zawiasy z dożywotnią gwarancją producenta o kącie otwarcia min. 100 stopni.

•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

o System klucza matki

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty: 

o	Certyfikat wytrzymałościowy lub równoważny:

o	dla szaf ubraniowych wg normy EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074

o	Atest higieniczny E1,  

o	Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny).

o	Potwierdzenie przez producenta, iż dostarczone elementy płytowe będą wykonane w technologii bez użycia kleju 

do łączenia płyty z obrzeżem.

o	Top górny powinien nachodzić na drzwi i być licowany z ich frontem, wieniec dolny powinien być zasłonięty i 

zlicowany z frontem. Podobna konstrukcja top górnego i dolnego.



4

kontener mobilny 

do stanowisk 

kasowych i 

informacyjnych

3

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 425-435 mm, głębokość 580-600 mm, wysokość: 540 mm. 

•	Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

•	Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. 

Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

•	Kontener powinien posiadać min. piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach kompozytowych.

•	Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

•	Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

•	Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych z dociągiem.

•	Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają mieć hamulec. 

•	Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

o System klucza matki

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Wymagane dokumenty: 

o	Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  14073-2 lub równoważny,

o	Atest higieniczny E1,  

o	Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny).

o	Potwierdzenie przez producenta, iż dostarczone elementy płytowe będą wykonane w technologii bez użycia kleju 

do łączenia płyty z obrzeżem.

Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1
stoły 

konfernecyjne
20

Składane, biały blat, czarne nogi, wymiary: 62x120, wys. 73cm.

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości

25mm, krawędzi blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

*Stelaż składany w kształcie litery „T” zakończone regulatorami poziomu

*Nogi stelaża wykonane z profili okrągłych malowanych proszkowo, przytwierdzone do dystansów z tworzywa 

sztucznego, dzięki którym możliwe jest sztaplowanie

*Udźwig stelaża min. 55 kg.

Wymagania formalne:

*Fabryka Mebli Wuteh posiada certyfikat ISO 9001:2008

*Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

*Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny

Część 4 - stoły konferencyjne:



Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1
wózki 

transportowe 

cateringowe

4
Wózek 3-półkowy cateringowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Odległość między półkami – 250 mm. 

Całkowita nośność min. 200 kg. 4 skrętne koła gumowane (2 z hamulcem). Wymiar: 850x450xh:900 (+/-30) mm

2 Stoły cateringowe 10

Stabilna konstrukcja, materiał blatu: polietylen HDPE, materiał stelaża: stal malowana proszkowo, nogi ze 

wspornikami z blokadą

Waga: stół max. 13 kg

Wymiary:

Wymiary rozłożonego stołu:

Długość 180 cm

Szerokość 74 cm

Wysokość do górnej części blatu 73,5 cm

Wysokość do dolnej części blatu 70 cm

Grubość blatu na obrzeżach 3,5 cm

Grubość metalowej ramy 25 mm

Rozstaw nóg 57 x 155 cm

Wymiary złożonego stołu (walizki):

74 x 92,5 x 7 cm

Część 5 - meble cateringowe:



Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1
Krzesła 

warsztatowe
2

Krzesło obrotowe na kółkach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

•	Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 440 mm w zakresie min. +130mm

•	Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy maksymalnej wysokości siedziska – powinna wynosić min. 

1050 mm do max. 1070 mm.

•	Wysokość oparcia w zakresie: 300-310 mm.

•	Szerokość oparcia w zakresie: 400-420 mm.

Krzesło powinno posiadać:

•	Siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgową powierzchnią z miękkiego tworzywa PU, kolorystyka ciemna - 

szara, czarna, grafitowa.

•	Uchwyt w górnej części oparcia służący do przestawiania krzesła.

•	Płynnie regulowaną wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego.

•	Podstawę chromowana z plastikowymi osłonami. 

Krzesło musi posiadać atest/certyfikat: 

•	Wytrzymałości zgodnie z  EN 1335 p.1&2&3 oraz EN 1022.

Część 6 - krzesła warsztatowe:


