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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 Minimalne wymagania technologiczne mebli. 

1. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. 

2. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów i komponentów oraz ich producenci 

mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń. 

3. Zamawiający dla tych pozycji zamówienia, gdzie jest to wymagane będzie żądał przedstawienia wraz  

z dostawą oświadczenia producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w danej partii. 

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji dostawy jest uprawniony do weryfikacji dostarczanych mebli  
i w przypadku stwierdzenia niezgodności, może wstrzymać całą dostawę i nakazać natychmiastową jej 

wymianę na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

5. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 

przewyższające. Ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty 
równoważne, o ile spełnione są minimalne parametry podanych materiałów. W przypadku oferowania 

mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis. 

6. Zamawiający dopuszcza jedynie tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2 mm chyba, że w treści opisu 
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. 

7. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego w zakresie: 

a. Zmiany wymiarów biurek, stołów i szaf oraz zmiany ich zakresu regulacji wysokości 
b. Zamiany gatunku drewna na inny niż został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; 

c. Zamiany materiałów tapicerskich o gorszej jakości niż wskazany; 
d. Zamiany pianek trudnopalnych na inne dostępne na rynku. 

 

8. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być: 

a. Systemowe tj. meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach, pozwalające  
w przyszłości na rozbudowę seryjnie produkowane oraz zapewniające dotrzymanie kolorystyki  

w przypadku domówień, oraz napraw; 
b. Seryjnie produkowane – za wyjątkiem mebli wykonanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, 

lady recepcyjne lub uszlachetnianych, aby sprostać wymaganiom określonym w SIWZ. 
 

 Celem potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym w SIWZ wymaganiom, Zamawiający 

żąda przedłożenia: 

1) Katalogów, folderów przedstawiających proponowane meble systemowe i meble 

produkowane seryjnie. 

Do każdego mebla należy przedstawić min. jedną, osobną kartę katalogową (formatu A4 lub A5), na 

której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub 

nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego 

mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla 

pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej 

nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wykonanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, 

lady recepcyjne itp.   

Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu i wymaga 

przedstawiania zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta 

spełnia wymagania. 

2) Do oceny należy dostarczyć wyroby (stanowiące również wzorzec jakości pozostałych): 

a) jeden kontener biurowy poz. nr 30 

b) jeden stół konferencyjny składany poz. nr 6 
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c) jedno krzesło konferencyjne poz. nr 15 
d) jedną dolną szafkę kuchenną z szufladami poz. nr 27 

e) jedną szafę aktową np. o wymiarach 800/430/780 mm poz. nr 42 

 
3) Próbek płyt meblowych nie mniejszych niż 150mm x 150mm i nie większych niż 200mm 

x 200mm (oklejonych cztero–stronnie obrzeżem PCV o gr 2mm) w kolorach: 

a) Dąb kanadyjski;  
b) Aluminium satinato; 

c) Biały. 
 

4) Fabrycznych próbników tkanin tapicerskich (paleta minimum 16 kolorów o wymiarach 

minimum 24x24mm dla każdej z poniższych pozycji):  

 

a) Sof modułowych (poz. 14)  

b) Foteli konferencyjnych (poz. 19) 
 

5) Fabrycznych próbników tkanin tapicerskich (paleta minimum 5 kolorów o wymiarach 
minimum 24mm x 24mm dla każdej z poniższych pozycji w tym jedna o wymiarach nie 

mniejszych niż 200mm x 290mm): 
 

Siedzisk krzeseł obrotowych (poz. 16 i 17); 

Próbniki powinny być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 
 

6) Atestów/sprawozdań i certyfikatów wymaganych w opisie mebli 

Zgodnie z ustawą z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności certyfikaty mają być wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną 

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka 

certyfikującego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku 

certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się 

każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 

Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 


