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Nr sprawy: IRP.272.4.3.2020     Załącznik nr 1 do SIWZ 
                                                       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych mebli biurowych, krzeseł biurowych 
obrotowych oraz szaf metalowych na potrzeby wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 
Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert 
częściowych z podziałem na 3 zadania: 

Zadanie 1 – dostawa mebli biurowych 

Lp. Nazwa Ilość Wymagania 

1 Biurko prawe 
 

 

 

rysunek poglądowy 

2 −  z w kształcie litery „L” wyciętym 
zaokrąglonym blatem od strony użytkownika  
-  tył biurka zabudowany częściowo  
-  wymiary: wysokość od 75 do 80 cm, 
szerokość od 137 do 170cm, głębokość  60-  
100 cm, 
− wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 
18 mm 
- grubość blatu od 17 do 25 mm      
- ruchoma półka na klawiaturę  wykonana z 
płyty meblowej laminowanej o gr. ok.  18 
mm, wysuwana na prowadnicach 
metalowych  
-  półka na jednostkę komputerową 
wykonana z płyty meblowej laminowanej o 
gr. ok 18 mm 
-  posadowione na nóżkach 
- kolor okleiny sonoma jasna lub szary                                                                                                
                                                                                                             

2 Biurko lewe  

 
 

rysunek poglądowy 

3 
 
 
 

−  z w kształcie litery „L” wyciętym 
zaokrąglonym blatem od strony użytkownika  
-  tył biurka zabudowany częściowo  
-  wymiary: wysokość od 75 do 80 cm, 
szerokość  od 137 do 170cm, głębokość  60- 
100 cm, 
− wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 
18 mm 
- grubość blatu od 17 do  25 mm      
- ruchoma półka na klawiaturę  wykonana z 
płyty meblowej laminowanej o gr. Ok 18 mm, 
wysuwana na prowadnicach metalowych  
-  półka na jednostkę komputerową 
wykonana z płyty meblowej laminowanej o 
gr.  ok. 18 mm 
- posadowione na nóżkach 
-  kolor okleiny sonoma jasna lub szary                                                                                                
  

3 Dostawka półokrągła do biurka 4 − wymiary: wysokość od 75 cm do 80 cm 
,szerokość  ok. 68cm,  głębokość  ok .40 cm. 
− noga malowana proszkowo na kolor 
srebrny(chrom)     o średnicy ok. 6 cm 
− wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 
18 mm 
- wykończone listwą PCV w kolorze płyty o 
grubości min. 2mm                                                                                                                     
- grubość blatu od 17 do  25 mm                                                                                                                                                              
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 rysunek poglądowy 

- kolor okleiny  sonoma jasna lub szary 

4 Kontener z szufladami 
 

 

rysunek poglądowy 

5 - wymiary: wysokość od 75 cm do 80 cm, 
szerokość od 40 cm do 46 cm, głębokość od 38 
cm do 50 cm. 
− wykonane z płyty laminowanej o grubości ok 
18 mm 
- wykończone listwą PCV w kolorze płyty o 
grubości min. 2mm     
-   grubość blatu od 17 do 25 mm                                                                                                                                                           
- korpusy szuflad wykonane z płyty meblowej 
laminowanej o grubości ok.12 mm                                                                                                                               
- fronty szuflad wykonane z płyty meblowej 
laminowanej o grubości ok. 16 mm              
-  posadowiony na nóżkach                                                                                                              
- centralny zamek patentowy                                                                                                                    
- uchwyty do szuflad satyna, rozstaw ok. 128 
mm    
 -  4 szuflady na metalowych, rolkowych 
prowadnicach 
 - pierwsza szuflada zamykana  
- kolor okleiny sonoma jasna lub szary 
 

5 Szafa dwudrzwiowa z zamkiem na 
dokumenty 

                           
rysunek poglądowy 

10 − wymiary: wysokość od 200 cm do 222 cm, 
szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 
cm do 41 cm 
- korpus wykonany z płyty meblowej 
laminowanej o grubości ok. 18 mm                                                                                                          
- wieniec wykonany z płyty meblowej 
laminowanej o grubości od 17do 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                           
- wyposażona w zamek patentowy                                                                                                                                                
- półki 4 szt. wykonane z płyty meblowej 
laminowanej i grubości ok. 18 mm,         
- odległość między półkami ok 33 mm                                                                                                                                                                                                 
- wykończone listwą PCV w kolorze płyty o 
grubości min. 2mm    
-  posadowiona na nóżkach 
- kolor  okleiny sonoma jasna lub szary 
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Zadanie 2– dostawa krzeseł biurowych obrotowych 

Zadanie Nazwa Ilość Wymagania 

2 Krzesło biurowe obrotowe 

 
rysunek poglądowy 

5 - kolor czarny  
- oparcie i siedzisko profilowane, tapicerowane 
połączeniem tkaniny siatkowej i imitacji skóry  
- stałe podłokietniki  
- podstawa stalowa  pięcioramienna chromowana  
- regulacja wysokości  
 

 

 

 

  

 

 

7 Komoda dwudrzwiowa 

 

 
           rysunek poglądowy 

2 - komoda dwudrzwiowa z  otwarta pierwszą 
półką 
− wymiary: wysokość od 114cm do 129 cm, 
szerokość  80 cm, głębokość ok 40 cm 
− wykonane z płyty laminowanej o grubości  ok. 
18 mm 
- wieniec wykonany z płyty meblowej 
laminowanej o grubości od 17 do 25mm 
- wykończone listwą PCV w kolorze płyty o 
grubości min. 2mm     
-  posadowione na nóżkach 
- drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek 
punktowy 
- kolor sonoma jasna lub szary 
 

8 Wieszak na ubrania ścienny 
 
 

 

4 - wymiary wysokość ok. 138 cm, szerokość ok. 
46 cm, szerokość półki ok 18 cm 
- posiadający 3 duże wieszaki( każdy wieszak z 
trzema zaczepami: jeden duży i dwa mniejsze) 
- dodatkowa półka na np. szaliki lub czapki 
− wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 
mm 
- wykończone listwą PCV w kolorze płyty o 
grubości min. 2mm        
- kolor sonoma jasna lub szary 
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Zadanie 3 – dostawa szaf metalowych aktowych 

Zadanie Nazwa Ilość Wymagania 

3 Szafa metalowa aktowa 

 
rysunek poglądowy 

 

8 - wymiary: wysokość od 190 cm do 200 cm, szerokość od 90 
cm do 95 cm, głębokość ok. 40 cm. 
- drzwi skrzydłowe, wyposażone w zamek zabezpieczający 
blokujący drzwi w dwóch punktach  
- każdy zamek wyposażony w dwa klucze 
- półki z regulacją szt.4 
- otwory mocujące półki co 25 mm 
- nośność półki ok. 50 – 60  kg 
- wykonana z blachy stalowej o grubości  od 0,5 do 0,7 mm 
- powierzchnia zabezpieczona przed korozją  pomalowana 
farbą proszkową 
- kolor korpusu i drzwi  szary RAL 7035 
- atest PZH 
- gwarancja min 2 lata  

 
UWAGA! 
Wykonawca załączy do oferty karty katalogowe i specyfikacje techniczne oferowanych mebli. 
 
 
1. Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko transport, ubezpieczenie na czas transportu, 

rozładunek, wniesienie, ewentualny montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych 

przez Zamawiającego w Wydziale Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego  

w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9.  

2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę mebli biurowych obejmujących Zadanie 1 i 2 do 

samodzielnego montażu. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w Formularzu oferty czy 

zapewni bezpłatny montaż dostarczonych mebli czy montaż mebli zabezpiecza Zamawiający. 

3. Zamawiający zastrzega, iż samodzielny montaż mebli nie będzie skutkował utratą/ ograniczeniom 

gwarancji i rękojmi. 

4. Dostarczone meble stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, 
najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne 
wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, 
nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób 
trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.  

5. Meble mają być w jednej kolorystyce  i stanowić kompozycyjną całość. 
6. Zamawiający wymaga aby wszystkie szafy meblowe, kontenerki, komody były zamykane na klucz. 
7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany 

asortyment poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż 

zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny 

posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy , dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Produkty pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz 

jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą 

odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 
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przez zamawiającego. Asortyment pochodzący od konkretnych producentów stanowi wyłącznie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 

zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 

cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 

samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 

 

 

 

 


