
zał. nr 4 do zaproszenia 

 
 

I. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz trwałej 

zabudowy. Dostawa i montaż będzie realizowany w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 

w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a. Przez dostawę Zamawiający rozumie: wykonanie i montaż mebli 

oraz trwałej zabudowy u Wykonawcy oraz dostarczenie,  ustawienie i ich zamontowanie w 

pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
 

Meble w  t y m   t r w a ł a  z a b u d o w a  będące przedmiotem zamówienia 

winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, pełnowartościowe, 

niemające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, 

wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się 

ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez 

Zamawiającego. 

Podczas dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian 

przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych 

pomieszczeń podczas dostarczania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. 

Materiały użyte do wykonania mebli oraz trwałej zabudowy winny posiadać odpowiednie, określone 

przepisami i normami atesty  bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich 

należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu 

montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami 

zmontowanie u Wykonawcy meble. 

Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je 

przez wkalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, 

rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że w 

każdym biurku wskaże miejsce na „otwór” na kable w kolorze biurka. Zamawiający wymaga, by 

Wszystkie elementy metalowe mebli były w kolorze satynowym, natomiast obrzeża w kolorze mebla. 
 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed realizacją 

zamówienia przekaże Zamawiającemu do akceptacji rysunki techniczne (z dokładnym pomiarem) 

oferowanych mebli oraz trwałej zabudowy w ciągu 5 dni od dnia zawarci umowy. 
 

Zamawiający (przed podpisaniem umowy) wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona do przedstawienia: 

a) Wzornika płyt meblowych (kolory preferowane: akacja, biały, szary, żółty) 
b) Wzornika tapicerki fotela obrotowego. 

c)    Wzornika tapicerki krzeseł na płozach 

d)   Wzornika tapicerki foteli gabinetowych 
c) Atesty i certyfikaty na materiały, które będą użyte do produkcji 

mebli     oraz trwałej zabudowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 60 miesięcznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego 

naprawę lub wymianę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej dostawie na 3 dni 

robocze przed dostawą. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia Protokołem odbioru. 

 

 

UWAGA! 

Przez podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe 

oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów  równoważnych pod względem 

konstrukcji, kolorystyki, materiałów, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie próbki oferowanego produktu 

równoważnego do oferty, do akceptacji Zamawiającego. 



 

Podane wymiary są orientacyjne. 

Zamawiający przewiduje wizję lokalną w celu sprawdzenia wymiarów rzeczywistych, gdyż meble 

oraz trwała zabudowa objęte przedmiotem zamówienia muszą być dostosowane pod względem 

wymiarów i kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Zamawiającego oraz do pomieszczeń, w 

których będą stały. 
 

Zamawiający sugeruje wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na 

nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem wykonawców); 
 
Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją 

oferty, jednakże ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty 

z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę; 

 
 
Przedmiot zamówienia podzielony na II części: 

 

1. Dostawa i montaż mebli biurowych. 
2. Wykonanie trwałej zabudowy. 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część. 

  

 
 

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

CZĘŚĆ I: 

 
 

 

1. Krzesła konferencyjne na płozach – 35 szt: 

 

Krzesło stacjonarne na płozie, o wymiarach zawartych w przedziałach: 

 Wysokość całkowita 860-880 mm, 

 Wysokość siedziska 455-475 mm, 

 Głębokość całkowita 600-620 mm, 

 Szerokość całkowita 530-550 mm, 

 Szerokość oparcia: 470-490 mm, 

 Głębokość siedziska: 420-440 mm. 

Krzesło musi posiadać: 

 Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, wymagana możliwość wyboru innego koloru tego samego 

rodzaju tkaniny dla siedziska i oparcia. 

 Szkielet siedziska wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty 

dwuwarstwową formatką gąbki ciętej o gęstości 40-45 kg/m3i grubości 14-16 mm oraz gęstości 30-35 

kg/m3i grubości 14-16 mm 

 Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty 

formatką gąbki ciętej o gęstości 25-30 kg/m3i grubości 18-24 mm z przodu oraz gęstości 25-35 kg/m3i 

grubości 5-6 mm z tyłu. 

 Osłonę siedziska w kolorze czarnym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania 

 Możliwość składowania w stos min. Po 3 sztuki 

 Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będące przedłużeniem płozy 

 Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne 

 Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. 

 Płoza metalowa, wykonana z rury min. Ø22x3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny 

 Stopki do miękkich lub twardych powierzchni 

 Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów (w tym szary, grafit czarny, żółty) z 

wzornika producenta. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiający 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

 Skład: 100% poliester 

 Gramatura: min. 250 g/m2 

 Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala, 



 Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 

Wymagane dokumenty: 

Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN 1022 

 

 

 

2. Zestaw stół konferencyjny – 1 zestaw: 

 

Modułowy stół konferencyjny tworzący układ w kształcie litery „U”, w skład którego powinno wchodzić: 

 Blat prostokątny 1800x700 mm – 2 szt. 

 Blat kwadratowy 700x700 mm – 3 szt. 

 Blat 90˚ ¼ koła R 700 mm – 2 szt. 

 Noga stołu – 16 szt. 

Wymiary całkowite: 

 Wysokość: 730-750 mm 

 Szerokość całkowita: 3200 mm 

 Głębokość całkowita: 2100 mm 

Dodatkowe wymagania: 

 Blaty stołu wykonane z pięciowarstwowej płyty stolarskiej o łącznej grubości 30-34 mm. Konstrukcja 

blatu zbudowana z rdzenia utworzonego z połączonych ze sobą 20-22 mm pasów drewna, pokrytego 1 

mm arkuszem forniru oraz 3-4 mm arkuszem MDFu. Płyta pokryta laminatem HPL, a krawędzie blatu 

oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm w kolorze blatu. 

 Na rogach blatu mają znajdować się gniazda montażowe wpuszczone w blat, zlicowane z blatem, 

wykonane z blachy gr.min. 4 mm, umożliwiające łączenie z nogami bez użycia narzędzi i z 

możliwością łatwego demontażu.  

 Noga stołu o wysokości 700-710 mm. Głównym elementem nogi powinien być profil aluminiowy 

anodowany lub malowany proszkowo o grubości 2-3mm i przekroju owalnym 100-105x50-55 mm oraz 

odlew aluminiowy znajdujący się w górnej części nogi. W dolnej części noga powinna posiadać 

regulator z tworzywa sztucznego służący do poziomowania nogi w zakresie min. 10 mm. Regulator 

wyposażony w filcową podkładkę. W górnej części nogi w odlewie aluminiowym ma być 

zamontowany ruchomy mechanizm służący do mocowania nogi do blatu (gniazdo montażowe, stalowe 

w blacie). 

 Mechanizm powinien składać się z dwóch zespołów dźwigni z tworzywa sztucznego, które mają 

nadawać określony ruch obrotowy stalowym ramionom, do których prostopadle powinny być 

przymocowane na stałe stalowe trzpienie kształtowe łączące nogę z blatem. 

 Stół z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. 

 Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika 

producenta. Nogi – do wyboru min. kolor anodowanego aluminium w kolorze srebrnym matowym oraz 

malowane proszkowo na kolor czarny lub biały. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wymagane dokumenty: 

 Certyfikat wytrzymałościowy wg. normy: EN 15372, EN 527-1, EN 527-2 

 

 

 

3. Fotele gabinetowe – 2szt.: 

 

  Fotel gabinetowy o lekkich kształtach, z dobrze wyprofilowanym wysokim oparciem 

 Wyposażony w  mechanizm ruchowy Multiblock, umożliwiający "bujanie się" w fotelu oraz jego 

blokadę w dowolnej pozycji, 

 Siła oporu (podparcia pleców) jaki stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwola na  

dostosowanie do wagi Użytkownika, 

 Wysokość mebla: 124 cm 

 Szerokość siedziska: 49 cm 

 Głębokość siedziska: 47 cm 

 Maksymalna wysokość siedziska: 65 cm 

 Minimalna wysokość siedziska:  56 cm 

 Obciążenie maksymalne: 110 kg 

 Materiał obicia: Skóra naturalna 

 Materiał korpusu: Metal 

 Głębokość mebla: 70 cm 

https://allegro.pl/kategoria/pracownia-fotele-obrotowe-251011?material-obicia=Sk%C3%B3ra%20naturalna


 Szerokość mebla:70 cm 

 Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, 

 Siedzisko amortyzuje podczas siadania na fotel, 

  Nakładki podłokietników są tapicerowane materiałem i kolorem wybranym dla całości fotela, 

  Miękkie kółka, które niwelują zużycie powierzchni typu parkiet, panele 

 Rodzaj tkaniny – skóra, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym według  

 Kolorystyka: do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiający 

 

 

Część II: 

 

 

A. Trwała zabudowa – drzwi pełne uchylne: 

 

 

 Trwała zabudowa na  dokumenty zamykane na klucz na pełną wysokość pomieszczeń, tzn 295 cm (3 x 

drzwiczki uchylne o wysokości około 95 cm i cokół 10 cm. 

 Szafa zamykana uchylnie posiadać będzie półki na  dokumenty -segregatory, zabezpieczone przed 

dostępem niepowołanych osób drzwiczkami z zamkiem patentowym. Półki dostosowane do wysokości 

standardowych segregatorów. 

 Szafka wykonana z płyty melaminowej o grubości 28 mm (górny i dolny wieniec) i 18 mm, 

zabezpieczonej przed uszkodzeniami 2-milimetrową warstwą PVC. Grubośc półek dostosowana do 

obciążenia i długości półki. 

 Półki chronione przed wysunięciem za pomocą złączy zabezpieczających. 

 Przestrzeń pomiędzy półkami około 340 mm.  

 Szerokość półek maksymalnie 600 mm 

 Wykończenie szafki zamykanej - metalowe, satynowane uchwyty. 

 Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika 

producenta. Zamawiający zaznacza, że niektóre szafy mogą być 2 kolorowe- fronty. Kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Trwała zabudowa na pełną wysokość pomieszczenia drzwi pełne uchylne. Kolorystyka do uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

 

 

UWAGA: W przypadku gdy, szafa sąsiaduje z oknem, pierwszy rząd półek muszą być otwarty. Wykonawca 

musi również uwzględnić klimatyzatory na ścianach. 

 

 

 

WYMIARY: 

 

1. Trwała zabudowa dokumenty, długość 140 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 

295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 140 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

3. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 100 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym 

4. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 170 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

5. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 300 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym 

6. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 270 cm,  głębokość 71 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym 

7. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 210 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym Uwaga okno 

8. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 370 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym Uwaga okno 



9. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 380 cm,  głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia 

tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne,  białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym.   

 

B. Trwała zabudowa drzwi pełne przesuwne: 

 

 Trwała zabudowa na  dokumenty zamykane na klucz na pełną wysokość pomieszczeń, tzn 295 cm (3 x 

drzwiczki przesuwne o wysokości około 95 cm i cokół 10 cm. 

 Szafa zamykana przesuwnie posiadać będzie półki na  dokumenty -segregatory, zabezpieczone przed 

dostępem niepowołanych osób drzwiczkami z zamkiem patentowym. Półki dostosowane do wysokości 

standardowych segregatorów. 

 Szafka wykonana z płyty melaminowej o grubości 28 mm (górny i dolny wieniec) i 18 mm, 

zabezpieczonej przed uszkodzeniami 2-milimetrową warstwą PVC. Grubość półek dostosowana do 

obciążenia i długości półki. 

 Półki chronione przed wysunięciem za pomocą złączy zabezpieczających. 

 Przestrzeń pomiędzy półkami około 340 mm.  

 Szerokość półek maksymalnie 600 mm 

 Wykończenie szafki zamykanej - metalowe, satynowane uchwyty. 

 Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika 

producenta. Zamawiający zaznacza, że niektóre szafy mogą być 2 kolorowe- fronty. Kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

 

WYMIARY: 

1. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 270 cm głębokość 37cm na pełną wysokość 

pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi pełne przesuwne. 

2. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 140 cm głębokość 37cm na pełną wysokość 

pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi pełne przesuwne. 

 

 
 
 

 


