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Opis Przedmiotu zamówienia: Dostawa, wniesienie i montaż mebli na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie 
CPV odpowiadająca przedmiotowi zamówienia 39130000-2, 39151000-5, 39112000-0, 39100000-3, 39132100-7, 39134100-1 
 
 
 

Lp. 
Asortyment wymiary 

(wys. x szer. x głęb.) 
Ilość łączna wymagania technologiczno-techniczne 

Meble na potrzeby wyposażenia sal lekcyjnych (łącznie 5 sal) z meblami na wymiar w zakresie ścianki meblowej (4 mb) 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania sal lekcyjnych z uwzględnieniem poniżej opisanych mebli) 

1 Ścianka meblowa 5 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, lub przeszkolone szybą bezpieczną 
(hartowaną bądź dwuwarstwową z wklejoną folią przezroczystą bądź mleczną) o grubości minimum 5mm. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie obrzeży drzwiczek z innego materiału niż szyba np. płyty wiórowej 
spełniającej wymogi konstrukcji mebla z zastrzeżeniem, że obramowanie z płyty nie będzie szersze niż 60 mm, 
lub innego materiału niż szyba np. aluminium bądź tworzywo sztuczne zbliżone kolorem do koloru uchwytów 
(do wyboru porze Zamawiającego po podpisaniu umowy).  
Uwaga: Zamawiający, może wymagać, aby każda komora była zasłonięta osobnymi drzwiczkami tj. 
maksymalnie 5 par drzwiczek zasłaniających łącznie 10 komór w różnej kombinacji drzwiczek pełnych (z płyty) 
oraz drzwiczek szklanych. Wszystkie drzwiczki w danej sali zamykane 1 kluczem typu master. Zamawiający 
może wymagać, aby półki otwarte były pozbawione ścianki tylnej. 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez Zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą.  
Ścianka będzie składała się z 5 słupków o szerokości 80 cm każdy.  
Wysokość słupków: 2000 mm lub 1600 mm.  
Każdy ze słupków to kombinacja szafek i półek otwartych w każdym słupku wymagana jest podwójna szafka 
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zamknięta (od 2 do 4 podwójnych szafek) 
Głębokość 400 mm. 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi.  
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 
 
Szkic poglądowy. 

 

2 

Szafka uchylna z 
szufladami na duże 
plakaty/ lekkie tablice 
1100x1000x400 

5 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki 
uchylne i szuflady, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami 
zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, od dołu wnęka uchylna 
na szerokość całej szafki i o wysokości 800 mm. Uchył 30 – 40 o umożliwiający swobodne umieszczanie 
plakatów/tablic w obydwu przegrodach. Drzwi zewnętrzne wnęki wykonane z płyta wiórowa laminowana 
grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze 
płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Kosz odpowiadający wymiarom ściany przedniej 
(pomniejszony o niezbędne elementy konstrukcyjne uchyłku) o głębokości nie mniejszej niż 350 mm wykonany 
w dowolnej technologii. Ścianki kosza pełne. Kosz przedzielony w połowie głębokości. (wymiar kosza musi 
pomieścić plakat/tablicę o formacie A1). Nad koszem przegroda zamontowana na stałe. Od góry dwie szuflady 
dzielone w pionie o wysokości wypełniającej pozostałą część mebla.  
Szafka i szuflady zamykane na klucz pasujący do pozostałych szafek w danej sali. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
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- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiach/froncie wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

3 
Biurko dla nauczycieli z 
szufladą na klawiaturę 
750x1600x700 

5 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1600 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- Szuflada zamontowana pod blatem w sposób umożliwiający swobodną prace na klawiaturze,  
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy  
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4 
Kontener mobilny 
620x430x530 

5 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez Zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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5 
Komoda 
1200x750x400 

10 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 2 półki w poziomie w odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  
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Meble na potrzeby wyposażenia sal lekcyjnych dla młodszych dzieci (łącznie 4 sale) z meblami na wymiar w zakresie ścianki meblowej (4 mb) 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania sal lekcyjnych z uwzględnieniem poniżej opisanych mebli) 

6 
Ścianka meblowa z 
szufladami 

4 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, lub przeszkolone szybą bezpieczną 
(hartowaną bądź dwuwarstwową z wklejoną folią przezroczystą bądź mleczną) o grubości minimum 5mm. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie obrzeży drzwiczek z innego materiału niż szyba np. płyty wiórowej 
spełniającej wymogi konstrukcji mebla z zastrzeżeniem, że obramowanie z płyty nie będzie szersze niż 60 mm, 
lub innego materiału niż szyba np. aluminium bądź tworzywo sztuczne zbliżone kolorem do koloru uchwytów.  
Uwaga: Zamawiający, może wymagać, aby każda komora była zasłonięta osobnymi drzwiczkami tj. 
maksymalnie 3 par drzwiczek zasłaniających łącznie 6 komór w różnej kombinacji drzwiczek pełnych (z płyty) 
oraz drzwiczek szklanych (do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy).  Wszystkie drzwiczki w 
danej sali zamykane 1 kluczem typu master . Dodatkowo Zamawiający wymaga aby w 4 z 5 słupków od dołu 
zostało zaprojektowanych łącznie 32 szuflady na prowadnicach kulkowych.  Zamawiający może wymagać, aby 
półki otwarte były pozbawione ścianki tylnej. 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą. 
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Ścianka będzie składała się z 5 słupków o szerokości 80 cm każdy.  
Wysokość słupków: 2000 mm lub 1600 mm.  
1 słupek to kombinacja szafek i półek otwartych w słupku wymagana jest 3 podwójna szafki zamknięte. 
4 słupki to kombinacja szuflad (w każdym słupku 8 szuflad), szafek lub półek otwartych w każdym słupku 
wymagana jest podwójna szafka zamknięta (od 1 do 2) 
Głębokość 400 mm. 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi.  
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 
 
Szkic poglądowy. 

 

7 

Szafka uchylna z 
szufladami na duże 
plakaty/ lekkie tablice 
1100x1000x400 

4 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki 
uchylne i szuflady, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami 
zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, od dołu wnęka uchylna 
na szerokość całej szafki i o wysokości 800 mm. Uchył 30 – 40 o umożliwiający swobodne umieszczanie 
plakatów/tablic w obydwu przegrodach. Drzwi zewnętrzne wnęki wykonane z płyta wiórowa laminowana 
grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze 
płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Kosz odpowiadający wymiarom ściany przedniej 
(pomniejszony o niezbędne elementy konstrukcyjne uchyłku) o głębokości nie mniejszej niż 350 mm wykonany 
w dowolnej technologii. Ścianki kosza pełne. Kosz przedzielony w połowie głębokości. (wymiar kosza musi 
pomieścić plakat/tablicę o formacie A1). Nad koszem przegroda zamontowana na stałe. Od góry dwie szuflady 
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dzielone w pionie o wysokości wypełniającej pozostałą część mebla.  
Szafka i szuflady zamykane na klucz pasujący do pozostałych szafek w danej sali. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiach/froncie wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

8 
Biurko dla nauczycieli z 
szufladą na klawiaturę 
750x1600x700 

4 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1600 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- Szuflada zamontowana pod blatem w sposób umożliwiający swobodną prace na klawiaturze,  
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
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Szkic poglądowy  

 

9 
Kontener mobilny 
620x430x530 

4 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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10 
Komoda 
1200x750x400 

8 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 2 półki w poziomie w odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
 
Szkic poglądowy.  
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Meble na potrzeby wyposażenia sali biologicznej (1 sala) 

W tym meble na wymiar w zakresie przestrzeni ze zlewozmywakiem 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni ze zlewozmywakiem z uwzględnieniem poniżej opisanych mebli) 

11 

Szafka narożna pod 
zlewozmywak i szafka 
górna oraz obok szafka 
z blatem roboczym 
wraz z szafką górną.  

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Blat roboczy i pod zlewozmywak 
postforming gr. 38 mm boki wykończone PCV (ze względu na przeznaczenie w odniesieniu do blatu: wymóg 
wodoodporności blatu,  klasyfikacja reakcji ogniowej B-s2,d0). Zlewozmywak mocowany w wycięciu.  
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą.  
Szafka pod zlewozmywak: narożna o wymiarach podbudowy 900 mm x 900 mm zamykana pojedynczymi 
drzwiczkami. Blat na wysokości 850 mm. Głębokość boku blatu 600 mm.  
Nad szafką zlewozmywaka szafka narożna dostosowana do rozmiarów szafki pod zlewozmywak z drzwiami 
pojedynczymi otwieranymi do góry. W górnej szafce ociekacz na naczynia. Głębokość boku szafki górnej 400 
mm. Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych mebli). Przestrzeń robocza 
uwzględniająca wysokość swobodnej pracy.  
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Szafka z blatem roboczym 
Szafka dolna o szerokości 500 mm i głębokości 600 mm zamykana pojedynczymi drzwiczkami. W szafce 2 półki 
w pionie w odległościach proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Blat na wysokości 850 
mm. Głębokość boku blatu 600 mm. Nad szafka - szafka dostosowana do rozmiarów szafki z blatem roboczym 
z drzwiami pojedynczymi otwieranymi do góry. W szafce jedna półka przestawne regulowane na wysokość. 
Głębokość szafki górnej 400 mm. Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych 
mebli). Przestrzeń robocza uwzględniająca wysokość swobodnej pracy. 
 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i mogą ulec nieznacznym odchyleniom – niezbędnym w ramach 
projektowania jest uwzględnienie dodatkowo mebli (oprócz opisanych w niniejszej pozycji) zajmujących łączną 
długość 4,20 m. (ściana o długości 5,70 m.) 
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 
 

12 
Komoda półotwarta 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie dolne komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 
mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Zdjęcie poglądowe  
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13 
Komoda 
2000x800x400 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na 
klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
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Szkic poglądowy.  

 

14 
Komoda z witryną 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory przeszkolone 
szybą bezpieczną (hartowaną bądź dwuwarstwową z wklejoną folią) o grubości minimum 5mm. Zamawiający 
dopuszcza wykonanie obrzeży drzwiczek z innego materiału niż szyba np. płyty wiórowej spełniającej wymogi 
konstrukcji mebla z zastrzeżeniem że szyba ma stanowić co najmniej 50% powierzchni górnych drzwiczek. 
Drzwi komody zamykane na klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
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Szkic poglądowy . 

 

15 

Szafka uchylna z 
szufladami na duże 
plakaty/ lekkie tablice 
1100x1000x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki 
uchylne i szuflady, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami 
zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, od dołu wnęka uchylna 
na szerokość całej szafki i o wysokości 800 mm. Uchył 30 – 40 o umożliwiający swobodne umieszczanie 
plakatów/tablic w obydwu przegrodach. Drzwi zewnętrzne wnęki wykonane z płyta wiórowa laminowana 
grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze 
płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Kosz odpowiadający wymiarom ściany przedniej 
(pomniejszony o niezbędne elementy konstrukcyjne uchyłku) o głębokości nie mniejszej niż 350 mm wykonany 
w dowolnej technologii. Ścianki kosza pełne. Kosz przedzielony w połowie głębokości. (wymiar kosza musi 
pomieścić plakat/tablicę o formacie A1). Nad koszem przegroda zamontowana na stałe. Od góry dwie szuflady 
dzielone w pionie o wysokości wypełniającej pozostałą część mebla.  
Szafka i szuflady zamykane na klucz pasujący do pozostałych szafek w danej sali. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiach/froncie wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
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Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

16 
Komoda przeszklona 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory przeszkolone 
szybą bezpieczną (hartowaną bądź dwuwarstwową z wklejoną folią) o grubości minimum 5mm.  Zamawiający 
dopuszcza wykonanie obrzeży drzwiczek z innego materiału niż szyba np. aluminium bądź tworzywo sztuczne 
zbliżone kolorem do koloru uchwytów. Drzwi komody zamykane na klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
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Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy . 

 

17 
Biurko dla nauczycieli z 
szufladą na klawiaturę 
750x1600x700 

1 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1600 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- Szuflada zamontowana pod blatem w sposób umożliwiający swobodną prace na klawiaturze,  
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Szkic poglądowy  
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18 
Kontener mobilny 
620x430x530 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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19 
Komoda 
1200x750x400 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 2 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  
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20 
Szafka z szufladami 
1100x800x300 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla. Szafka dzielona w pionie. Po cztery 
szuflady w pionie na prowadnicach kulowych o wysokościach proporcjonalnych.  
Szuflady zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w froncie szuflady wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  
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Meble na potrzeby wyposażenia sali fizyczno-chemicznej i plastycznej (2 sale) 

W tym meble na wymiar w zakresie przestrzeni ze zlewozmywakiem 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni ze zlewozmywakiem z uwzględnieniem poniżej opisanych mebli) 

21 

Szafka pod 
zlewozmywak z szafką 
górną oraz obok szafka 
z blatem roboczym i 
szafką górną.  

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Blat roboczy i pod zlewozmywak 
postforming gr. 38 mm boki wykończone PCV (ze względu na przeznaczenie w odniesieniu do blatu: wymóg 
wodoodporności blatu,  klasyfikacja reakcji ogniowej B-s2,d0). Zlewozmywak mocowany w wycięciu.  
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą. 
Szafka pod zlewozmywak: o wymiarach głębokość 600 mm x szerokość 900 mm zamykana podwójnymi 
drzwiczkami. Blat na wysokości 850 mm. Głębokość boku blatu 600 mm.  
Nad szafką zlewozmywaka szafka dostosowana do rozmiarów szafki pod zlewozmywak z drzwiami 
pojedynczymi otwieranymi do góry. W górnej szafce ociekacz na szkło laboratoryjne. Głębokość szafki górnej 
400 mm. Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych mebli). Przestrzeń robocza 
uwzględniająca wysokość swobodnej pracy.  
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Szafka z blatem roboczym 
Szafka dolna o szerokości 500 mm i głębokości 600 mm zamykana pojedynczymi drzwiczkami. W szafce 2 półki 
w pionie w odległościach proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Blat na wysokości 850 
mm. Głębokość boku blatu 600 mm. Nad szafka - szafka dostosowana do rozmiarów szafki z blatem roboczym 
z drzwiami pojedynczymi otwieranymi do góry. W szafce jedna półka przestawne regulowane na wysokość. 
Głębokość szafki górnej 400 mm. Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych 
mebli). Przestrzeń robocza uwzględniająca wysokość swobodnej pracy. 
 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i mogą ulec nieznacznym odchyleniom – niezbędnym w ramach 
projektowania jest uwzględnienie dodatkowo mebli (oprócz opisanych w niniejszej pozycji) zajmujących łączną 
długość 4,20 m. (ściana o długości 5,80 m.) 
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 

22 
Komoda półotwarta 
2000x800x400 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie dolne komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 
mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Zdjęcie poglądowe  
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23 
Komoda 
2000x800x400 

4 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na 
klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
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- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

24 
Komoda z witryną 
2000x800x400 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory przeszkolone 
szybą bezpieczną (hartowaną bądź dwuwarstwową z wklejoną folią) o grubości minimum 5mm. Zamawiający 
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dopuszcza wykonanie obrzeży drzwiczek z innego materiału niż szyba np. płyty wiórowej spełniającej wymogi 
konstrukcji mebla z zastrzeżeniem że szyba ma stanowić co najmniej 50% powierzchni górnych drzwiczek. 
Drzwi komody zamykane na klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy . 

 

25 

Szafka uchylna z 
szufladami na duże 
plakaty/ lekkie tablice 
1100x1000x400 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki 
uchylne i szuflady, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami 
zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, od dołu wnęka uchylna 
na szerokość całej szafki i o wysokości 800 mm. Uchył 30 – 40 o umożliwiający swobodne umieszczanie 
plakatów/tablic w obydwu przegrodach. Drzwi zewnętrzne wnęki wykonane z płyta wiórowa laminowana 
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grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze 
płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Kosz odpowiadający wymiarom ściany przedniej 
(pomniejszony o niezbędne elementy konstrukcyjne uchyłku) o głębokości nie mniejszej niż 350 mm wykonany 
w dowolnej technologii. Ścianki kosza pełne. Kosz przedzielony w połowie głębokości. (wymiar kosza musi 
pomieścić plakat/tablicę o formacie A1). Nad koszem przegroda zamontowana na stałe. Od góry dwie szuflady 
dzielone w pionie o wysokości wypełniającej pozostałą część mebla.  
Szafka i szuflady zamykane na klucz pasujący do pozostałych szafek w danej sali. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiach/froncie wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 
 

26 
Biurko dla nauczycieli z 
szufladą na klawiaturę 
750x1600x700 

2 
- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1600 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
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obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- Szuflada zamontowana pod blatem w sposób umożliwiający swobodną prace na klawiaturze,  
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Szkic poglądowy  

 

27 
Kontener mobilny 
620x430x530 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
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wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe:  

 

28 
Komoda 
1200x750x400 

4 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 2 półki w poziomie w  odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 



Strona 29 z 68 
 

 
Szkic poglądowy.  

 
Meble na potrzeby wyposażenia sali językowej (1 sala) 

W tym meble na wymiar w zakresie przestrzeni ze zlewozmywakiem 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni ze zlewozmywakiem z uwzględnieniem poniżej opisanych mebli) 

29 

Szafka pod 
zlewozmywak z szafką 
górną oraz obok szafka 
z blatem roboczym i 
szafką górną.  

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Blat roboczy i pod zlewozmywak 
postforming gr. 38 mm boki wykończone PCV (ze względu na przeznaczenie w odniesieniu do blatu: wymóg 
wodoodporności blatu,  klasyfikacja reakcji ogniowej B-s2,d0). Zlewozmywak mocowany w wycięciu.  
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą.  
Szafka pod zlewozmywak: o wymiarach głębokość 600 mm x szerokość 900 mm zamykana podwójnymi 
drzwiczkami. Blat na wysokości 850 mm. Głębokość boku blatu 600 mm.  
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Nad szafką zlewozmywaka szafka dostosowana do rozmiarów szafki pod zlewozmywak z drzwiami 
pojedynczymi otwieranymi do góry. W górnej szafce ociekacz na naczynia. Głębokość szafki górnej 400 mm. 
Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych mebli). Przestrzeń robocza 
uwzględniająca wysokość swobodnej pracy.  
 
Szafka z blatem roboczym 
Szafka dolna o szerokości 500 mm i głębokości 600 mm zamykana pojedynczymi drzwiczkami. W szafce 2 półki 
w pionie w odległościach proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Blat na wysokości 850 
mm. Głębokość boku blatu 600 mm. Nad szafka - szafka dostosowana do rozmiarów szafki z blatem roboczym 
z drzwiami pojedynczymi otwieranymi do góry. W szafce jedna półka przestawne regulowane na wysokość. 
Głębokość szafki górnej 400 mm. Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych 
mebli). Przestrzeń robocza uwzględniająca wysokość swobodnej pracy. 
 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i mogą ulec nieznacznym odchyleniom – niezbędnym w ramach 
projektowania jest uwzględnienie dodatkowo mebli (oprócz opisanych w niniejszej pozycji) zajmujących łączną 
długość 2,60 m. (ściana o długości 4,10 m.) 
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 

30 
Komoda 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na 
klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
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- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

31 
Komoda z witryną 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory przeszkolone 
szybą bezpieczną (hartowaną bądź dwuwarstwową z wklejoną folią) o grubości minimum 5mm. Zamawiający 
dopuszcza wykonanie obrzeży drzwiczek z innego materiału niż szyba np. płyty wiórowej spełniającej wymogi 
konstrukcji mebla z zastrzeżeniem że szyba ma stanowić co najmniej 50% powierzchni górnych drzwiczek. 
Drzwi komody zamykane na klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
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- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy . 

 

32 

Szafka uchylna z 
szufladami na duże 
plakaty/ lekkie tablice 
1100x1000x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki 
uchylne i szuflady, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami 
zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, od dołu wnęka uchylna 
na szerokość całej szafki i o wysokości 800 mm. Uchył 30 – 40 o umożliwiający swobodne umieszczanie 
plakatów/tablic w obydwu przegrodach. Drzwi zewnętrzne wnęki wykonane z płyta wiórowa laminowana 
grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze 
płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Kosz odpowiadający wymiarom ściany przedniej 
(pomniejszony o niezbędne elementy konstrukcyjne uchyłku) o głębokości nie mniejszej niż 350 mm wykonany 
w dowolnej technologii. Ścianki kosza pełne. Kosz przedzielony w połowie głębokości. (wymiar kosza musi 
pomieścić plakat/tablicę o formacie A1). Nad koszem przegroda zamontowana na stałe. Od góry dwie szuflady 



Strona 33 z 68 
 

dzielone w pionie o wysokości wypełniającej pozostałą część mebla.  
Szafka i szuflady zamykane na klucz pasujący do pozostałych szafek w danej sali. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiach/froncie wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

33 
Biurko dla nauczycieli z 
szufladą na klawiaturę 
750x1200x700 

1 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1200 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Szkic poglądowy  
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34 
Kontener mobilny 
620x430x530 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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Meble na potrzeby wyposażenia pokoju nauczycielskiego (1 sala) 

W tym meble na wymiar w zakresie przestrzeni ze zlewozmywakiem 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni ze zlewozmywakiem z uwzględnieniem poniżej opisanych mebli) 

35 

Szafka pod 
zlewozmywak z szafką 
górną oraz obok szafka 
z blatem roboczym i 
szafką górną.  

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Blat roboczy i pod zlewozmywak 
postforming gr. 38 mm boki wykończone PCV (ze względu na przeznaczenie w odniesieniu do blatu: wymóg 
wodoodporności blatu,  klasyfikacja reakcji ogniowej B-s2,d0). Zlewozmywak mocowany w wycięciu.  
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą.  
Szafka pod zlewozmywak: o wymiarach głębokość 600 mm x szerokość 900 mm zamykana podwójnymi 
drzwiczkami. Blat na wysokości 850 mm. Głębokość boku blatu 600 mm.  
Nad szafką zlewozmywaka szafka dostosowana do rozmiarów szafki pod zlewozmywak z drzwiami 
pojedynczymi otwieranymi do góry. W górnej szafce ociekacz na naczynia. Głębokość szafki górnej 400 mm. 
Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych mebli). Przestrzeń robocza 
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uwzględniająca wysokość swobodnej pracy.  
 
Szafka z blatem roboczym 
Szafka dolna o szerokości 900 mm i głębokości 600 mm zamykana podwójnymi drzwiczkami. W szafce 2 półki 
w pionie w odległościach proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Blat na wysokości 850 
mm. Głębokość boku blatu 600 mm. Nad szafką - szafka dostosowana do rozmiarów szafki z blatem roboczym 
z drzwiami pojedynczymi otwieranymi do góry. W szafce jedna półka przestawna regulowana na wysokość. 
Głębokość szafki górnej 400 mm. Szafka górna do wysokości 2050 mm (zgodna z wysokością pozostałych 
mebli). Przestrzeń robocza uwzględniająca wysokość swobodnej pracy. Pomiędzy szafkami półka pod mikrofalę 
– montowana do ściany.  
 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i mogą ulec nieznacznym odchyleniom – niezbędnym w ramach 
projektowania jest uwzględnienie dodatkowo mebli (oprócz opisanych w niniejszej pozycji) zajmujących łączną 
długość 2,00 m. (ściana o długości 3,80 m.) 
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 

36 

Szafa ubraniowa 
trzydrzwiowa z 
lustrami 
2000x2000x600 

1 

- konstrukcja: płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwi 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny 50 mm w kolorze mebla. 3 drzwi-przesuwne z prowadzeniem wewnątrz 
korpusu z profilami aluminiowymi drzwi od zewnątrz wykończone lustrem na całej powierzchni (z wyjątkiem 
niezbędnych elementów montażowych), drążek metalowy na wys. 350mm od góry szafy, 1 półka na wys. 300 
mm od góry szafy, 1 półki w dolnej części, na wysokości 300mm od dna szafy.  
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Zdjęcie poglądowe: 
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37 
Stół  
750 x 800 x 800 

8 

Konstrukcja: płyta wiórowa laminowana gr.28 mm w klasie higieniczności E1, gęstości minimum 620 kg/m3 
oraz o klasie reakcji ogniowej B-s2,d0, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV. Stelaż o samonośnej 
konstrukcji stalowej składającej się z zespawanych ze sobą elementów: Noga oraz podstawa okrągła bądź 
kwadratowa o parametrach i wadze dobranych do rodzaju stołu. Stół wyposażony w metalowe zaczepy 
umożliwiające trwałe łączenie ze sobą sąsiednich stołów w dowolnej konfiguracji.  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe: 
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38 Krzesło 20 

Krzesło konferencyjne. Stelaż stalowa rura płasko-owalna. Siedzisko i oparcie z wyścielone pianką o grubości 
min 30 mm, obitej materiałem o ścieralności nie mniejszej niż 80 tyś cyklów Martindale, lub tzw. skórą 
ekologiczną ścieralności nie mniejszej niż 45 tyś cyklów Martindale. Wysokość krzesła 820 mm, siedzisko na 
wysokości 460 mm, wysokość oparcia 325 mm, szerokość krzesła 545 mm, rozstaw nogi 425 mm. Możliwość 
składania krzeseł w stosie. Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 50 
mm. 
 
Szkic poglądowy. 
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39 
Biurko dla nauczycieli z 
szuflada na klawiaturę  
750x800x650 

1 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1200 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy 

 

40 
Sofa narożna  
850 x 2300 x 1550 

1 

Sofa narożna 
Szerokość: 230 cm 
Głębokość: 155 cm 
Głębokość siedziska: nie mniej niż 55 cm 
Wysokość: 85 cm 
 
Konstrukcja sofy wykonana w dowolnej technologii, jednakże do wykonania zostaną użyte materiały nie gorsze 
niż: Rama oparcia i siedziska: Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, sklejka, Pianka poliuretanowa min. 20 kg/m3, lite 
drewno 
Oparcie: Pianka poliuretanowa min 20 kg/m3, watolina poliestrowa, Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, lite 
drewno, papier wielowarstwowy lub włóknina puszysta, 
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Poduszka siedziska: watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej 
sprężystości (zimna pianka) miń=n. 35 kg/m3,  
Poduszka tylna dwustronna: włókna poliestrowe, włóknina polipropylenowa 
Dwustronne poduszki oparcia wypełnione włóknami poliestrowymi zapewniają miękkie wsparcie plecom. 
Sofa narożna lewostronna. Materiały i kolory wykończenia zostaną uzgodnione z Zamawiającym z próbników 
przedstawionych przez Wykonawcę  
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 100 mm 
 
Zdjęcie poglądowe 

 
Meble na potrzeby wyposażenia sali komputerowej (1 sala) 

W tym meble na wymiar w zakresie blatów roboczych oraz szaf. 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni Sali komputerowej z uwzględnieniem poniżej wskazanych mebli. Przed 

wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do projektowania i produkcji) 

41 
Blat roboczy na 26 
stanowisk 

1 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, 
dzielenia między stanowiskami (jednocześnie spełniające funkcje podpór) płyta wiórowej laminowanej 18 mm, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna/blenda ( o wysokości min. 
450 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 
mm w kolorze płyty. 
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- blat każdego stanowiska wyposażony w 1 przepust kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze 
zbliżonym do koloru mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
- wymiary stanowiska odpowiadające wymiarom wskazanym w normie PN-EN 1729-1:2007 (rozmiar w zakresie 
3 do 6 zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy),  

42 
Szafa z żaluzją 
1100x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad roletę, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 2 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Żaluzja z aluminium, drewna lub PCV zbliżonego 
kolorem do koloru mebla (do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) składana do góry.  
 Roleta zamykana na klucz zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyt w kolorze rolety umożliwiający swobodne składanie żaluzji.  
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Uwaga: Szafa będzie ustawiona na ścianie po której na wysokości 15 cm od podłogi biegnie gruba listwa 

elektroinstalacyjna. Wykonawca musi uwzględnić odpowiednie wycięcia w meblu aby umożliwić dosunięcie  

szafy do ściany. 

 
 
Szkic poglądowy.  
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43 
Komoda 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na 
klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Uwaga: Komoda będzie ustawiona na ścianie po której na wysokości 15 cm od podłogi biegnie gruba listwa 

elektroinstalacyjna. Wykonawca musi uwzględnić odpowiednie wycięcia w meblu aby umożliwić dosunięcie  

szafy do ściany.  
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Szkic poglądowy.  

 

44 

Biurko dla nauczycieli z 
szuflada na klawiaturę 
750x1600x700 
z dostawką boczną  
750x900x700 

1 

- konstrukcja biurka - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie 
płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 
2 mm, ściana tylna (450 mm x 1600 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
 
 
 
 
Szkic poglądowy  
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Konstrukcja  dostawki płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie 
płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 
2 mm, ściana tylna (450 mm x 900 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- blat wyposażony w 1 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- dostawka z możliwością demontażu.  
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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Zamawiający wymaga połączenia biurka i dostawki. Po połączniu biurko będzie tworzyło kształt litery L o 
wymiarach zewnętrznych 1600 mm x 1600 mm.  

45 
Kontener mobilny 
620x430x530 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
Zdjęcie poglądowe:  
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Meble na potrzeby wyposażenia Sali przedszkolnej (1 sala) 

W tym meble na wymiar w zakresie szaf do wnęk. 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni Sali komputerowej z uwzględnieniem poniżej wskazanych mebli. Przed 

wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do projektowania i produkcji) 

46 

Szafy zamykane na 
wymiar do wnęki 3,7 
m. o wysokości 2050 
mm i głębokości 400 
mm  

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi zamykane na klucz 
indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
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Zamawiający dopuszcza wyposażenie wnęki meblami w postaci słupków o szerokości np. 4 x 80 cm + 50 cm, 5 x 
74 cm, bądź w innej konfiguracji uzgodnionej z Zamawiającym.  

47 

Szafy otwarte na 
wymiar do wnęki 175 
m. o wysokości 2050 
mm i głębokości 400 
mm 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół 
dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach proporcjonalnych, półka druga 
od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na wysokość.  
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Zamawiający dopuszcza wyposażenie wnęki meblami w postaci słupków o szerokości uzgodnionej z 
Zamawiającym. 

48 
Szafka otwarta 
1300x1600x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, cokół 
dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 3 półki w pionie w odległościach proporcjonalnych, półki 
przestawne regulowane na wysokość.  
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy  
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Meble na potrzeby wyposażenia Sali Logopedy (1 sala) 

W tym meble na wymiar w zakresie lustra i blatu roboczego. 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni Sali komputerowej z uwzględnieniem poniżej wskazanych mebli. Przed 

wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do projektowania i produkcji) 

49 

Blat 
+ 
lustro mobilne o 
wymiarach 505x800 

1 

Blat o wymiarach: długość 180 cm, głębokość 60 cm, - konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 
mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Blat mocowany na trwałe do ściany w dowolnej technologii 
na wysokości 75 cm od podłogi. Dodatkowo po obydwu zewnętrznych stronach blatu podpory wykonane z 
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
Lustro mobilne z podpórką. Zamawiający dopuszcza aby lustro było obramowane płytą, drewnem lub PCF 
kolorystycznie zbliżonym do koloru blatu. 

50 
Kontener mobilny 
620x430x530 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
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Zdjęcie poglądowe:  

 

51 
Komoda półotwarta 
1600x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie dolne komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 
mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Zdjęcie poglądowe  
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52 
Komoda 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na 
klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
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Szkic poglądowy.  

 

53 
Komoda 
1400x800x400 

1 

konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 3 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  
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Meble na doposażenie pokoi specjalistów (4 pokoje) 

54 
Biurko dla nauczycieli z 
szuflada na klawiaturę 
750x1200x700 

3 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1200 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Szkic poglądowy  
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55 
Kontener mobilny 
620x430x530 

3 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
Zdjęcie poglądowe:  
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56 
Komoda półotwarta 
1600x800x400 

3 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie dolne komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 
mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Zdjęcie poglądowe  
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57 
Komoda 
1400x800x400 

3 

konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, 3 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półki przestawne regulowane na wysokość. Drzwiczki wykonane z płyta wiórowa 
laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm 
w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  
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58 
Komoda półotwarta 
2000x800x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie dolne komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 
mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na klucz. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Zdjęcie poglądowe  
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59 
Komoda 
2000x800x400 

2 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, po 4 półki w pionie w odległościach 
proporcjonalnych, półka druga od dołu montowana na stałe, pozostałe półki przestawne regulowane na 
wysokość. Drzwiczki dolne zasłaniające dwie komory wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z 
krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, drzwiczki górne zasłaniające trzy górne komory wykonane z 
płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża 
PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm. Drzwi komody zamykane na 
klucz indywidualny dla każdej pary drzwi. 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
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Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy.  

 

60 

Sofa trójdzielna ze 
zdejmowanym 
pokrowcem możliwym 
do prania 
880x2180x880 

2 

Sofa trójdzielna o wymiarach  
Szerokość: 218 cm 
Głębokość: 88 cm 
Głębokość siedziska: 49 cm 
Wysokość siedziska: 45 cm 
Wysokość: 88 cm 
 
Rama oparcia i siedziska: Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, sklejka, Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, lite drewno 
Oparcie: Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, watolina poliestrowa, Płyta 
pilśniowa, Płyta wiórowa, lite drewno, papier wielowarstwowy 
Dwustronna poduszka siedziska: watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, Pianka poliuretanowa o 
wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3, 30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych, 
włókna poliestrowe 
Poduszka tylna dwustronna: włókna poliestrowe, włóknina polipropylenowa 
Poduszki siedziska wypełnione wysoce sprężystą pianką i watoliną poliestrową zapewniają wygodne oparcie i 
szybko odzyskują kształt pierwotny po zakończeniu obciążenia. 
- Dwustronne poduszki oparcia wypełnione włóknami poliestrowymi zapewniają miękkie wsparcie plecom. 
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- Pokrycie bawełniane, poliester bądź mieszanina bawełny i poliestru w kolorze szarym (do wyboru przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów) zdejmowane z możliwością prania na 
mokro w pralkach automatycznych. 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 30 mm 
 
Zdjęcie poglądowe  

 

61 
Szafa ubraniowa  
2000x500x400 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad drzwiczki, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm, cokół dolny o wysokości 50 mm w kolorze mebla, od góry szafy, 1 półka na wys. 300 mm 
od góry szafy, 1 półki w dolnej części, na wysokości 300mm od dna szafy. Do środka górnej półki podczepiony 
drążek metalowy na całej głębokości półki. Drążek montowany prostopadle do tylnej ściany szafy.  
Pojedyncze drzwi na całej przestrzeni szafy wykonane z płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie 
higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami 
zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, (strona otwarcia ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy) 
- ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm mocowana do obudowy wkrętami w wyfrezowanej szczelinie, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do wyboru 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
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Szkic poglądowy.  

 
Meble na potrzeby wyposażenia pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (1 pokój) 

W tym meble na wymiar w zakresie przestrzeni wokół ścian 

(Uwaga, wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przestrzeni wokół ścian) 

62 
Biurko dla nauczycieli z 
szuflada na klawiaturę 
750x1200x700 

1 

- konstrukcja - płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
tylna (450 mm x 1200 mm) wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty. 
- blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym lub kolorze zbliżonym do koloru 
mebla (kolor i umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym), 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania, 
- ślizgacze pod elementami stykającymi się z podłogą, 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Szkic poglądowy  
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63 
Kontener mobilny 
620x430x530 

1 

- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm, ściana 
górna i dolna płyta wiórowa laminowana grubości 28 mm w klasie higieniczności E1 zachodząca nad szuflady, 
wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm.  
- kontener wyposażony w 3 szuflady oraz piórnik z tworzywa sztucznego, 
- Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, Wkłady szuflad z płyty,  
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami, 
- okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. 
- 4 kółka o średnicy minimum 40 mm w tym co najmniej dwa kółka z hamulcem,  
- uchwyty metalowe matowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w 
wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do 
wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju),  
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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64 

Zestaw regałów 
lub 
Zestaw półek trwale 
mocowanych do ściany 
do przechowywania 
sprzętu sportowego 

1 

Zestaw regałów / Zestaw półek trwale mocowanych do ściany winien umożliwić składowanie sprzętu 
sportowego w jak największej ilości przy optymalnym rozplanowaniu w pomieszczaniu; szkic pomieszczenia 
poniżej; 
- konstrukcja: 

⋅ płyta wiórowa laminowana  w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny wykonane z wysokiej jakości 
obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 2 mm  
półki o grubości 28mm (dolna) i 18 mm (pozostałe) w klasie higieniczności E1, wąskie płaszczyzny 
wykonane z wysokiej jakości obrzeża PCV gr. 2 mm w kolorze płyty, z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 2 mm 

lub 

⋅ metalowa malowana proszkowo o grubości 0,8 – 1,00 mm; półki wykonane z blachy malowanej 
proszkowo o grubości 0,5 – 0,8 mm 

- półki regału lub półki samodzielne z ogranicznikiem uniemożliwiającym spadaniem sprzętu (piłek) 
- głębokość półek 500 mm 
- dolne półki na wysokości 0 mm od podłogi lub na wysokości 100mm od podłogi 
- dolne półki o nośności 50kg, pozostałem o nośności 25 kg 
- orientacyjna liczna półek 4 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
 
Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi. 
(Uwaga: przed wykonaniem konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do 

projektowania i produkcji) 
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Szkic pomieszczenia: 

 

Meble do stołówki szkolnej 

65 

Taboret 
wysokość – 450mm 
szerokość: 420 mm 
głębokość: 420 mm 
wysokość siedziska: 
450 mm 

80 

- konstrukcja – drewno lub sklejka; kolor jasny 
- siedzisko okrągłe – sklejka lub tworzywo sztuczne; średnica 350mm 
- krawędzie zaokrąglone 
- składowanie z możliwością staplowania 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa w podanych wymiarach w granicach +/- 10 mm. 
Kolor do ustalenia z Zamawiającym. 
Zdjęcie poglądowe: 
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Wyposażenie dodatkowe 

66 
Tablica korkowa w 
ramie aluminiowej 
800x1200 mm 

2 

- powierzchnia: korkowa (płyta miękka oklejona wysokiej jakości korkiem o grubości 10mm) 
- rama: aluminium anodowane 
- w zestawie niezbędne wyposażenie do montażu 
- tablica winna mieć możliwość powieszenia w poziomie i w pionie 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa: 
- w podanych wymiarach zewnętrznych tablicy w granicach +/- 100 mm 
- w podanej grubości korka 20% 
 
 
Zdjęcie poglądowe:  

 

67 
Tablica korkowa w 
ramie aluminiowej 
1400x1400 mm 

21 

- powierzchnia: korkowa (płyta miękka oklejona wysokiej jakości korkiem o grubości 10mm) 
- rama: aluminium anodowane 
- w zestawie niezbędne wyposażenie do montażu 
- tablica winna mieć możliwość powieszenia w poziomie i w pionie 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa: 
- w podanych wymiarach zewnętrznych tablicy w granicach +/- 100 mm 
- w podanej grubości korka 20% 
 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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68 
Tablica korkowa w 
ramie aluminiowej 
600x2800 mm 

1 

- powierzchnia: korkowa (płyta miękka oklejona wysokiej jakości korkiem o grubości 10mm) 
- rama: aluminium anodowane 
- w zestawie niezbędne wyposażenie do montażu 
- tablica winna mieć możliwość powieszenia w poziomie i w pionie 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa: 
- w podanych wymiarach zewnętrznych tablicy w granicach +/- 100 mm 
- w podanej grubości korka 20% 
 
 
Zdjęcie poglądowe:  

 

69 
Tablica korkowa w 
ramie aluminiowej 
800x1000 mm 

2 

- powierzchnia: korkowa (płyta miękka oklejona wysokiej jakości korkiem o grubości 10mm) 
- rama: aluminium anodowane 
- w zestawie niezbędne wyposażenie do montażu 
- tablica winna mieć możliwość powieszenia w poziomie i w pionie 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa: 
- w podanych wymiarach zewnętrznych tablicy w granicach +/- 100 mm 
- w podanej grubości korka 20% 
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DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1 

Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad cięcia płyt wiórowych laminowanych (wyszczerbienia, ukruszenia, nierówne cięcie, itp.) pod 

rygorem nieodebrania mebli z winy Wykonawcy. 

Wszystkie konfirmaty wykończone zaślepkami plastikowymi w kolorze mebla. 

Wysokość cokołu nie jest wliczona w podane rozmiary mebli. 

Zdjęcie poglądowe:  

 

70 
Tablica korkowa w 
ramie aluminiowej 
500x800 mm 

1 

- powierzchnia: korkowa (płyta miękka oklejona wysokiej jakości korkiem o grubości 10mm) 
- rama: aluminium anodowane 
- w zestawie niezbędne wyposażenie do montażu 
- tablica winna mieć możliwość powieszenia w poziomie i w pionie 
 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa: 
- w podanych wymiarach zewnętrznych tablicy w granicach +/- 100 mm 
- w podanej grubości korka 20% 
 
Zdjęcie poglądowe:  
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2 kolor mebli, frontów i stelaży/nóg 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu do wyboru przed realizacją 
zamówienia wzorniki laminatów (kolor płyty) zawierające co najmniej po trzy odcienie w 
każdym kolarze: grafit, niebieski (błękit), granatowy, czerwony oraz co najmniej po 
jednym kolorze żółci, zieleni, bieli, imitacji jasnego drewna: minimum 10 sztuk wg 
rodzaju i struktury zgodne z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. W 
odniesieniu do wyboru kolorów stelaża Wykonawca przedstawi co najmniej po jednym 
kolorze: grafit, niebieski, granatowy, czerwony, żółty, zielony, biały, czarny oraz srebrny. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość mieszania kolorów (tj. wybór kilku kolorów 
frontów, inny kolor poszczególnych elementów poszczególnych mebli itp.) 

3 okucia zewnętrzne – uchwyty,  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu minimum po 3 rodzaje 
uchwytów (przykręcanych i montowanych w wycięciu wystających nie więcej niż 2 mm) 
do wyboru przed realizacją zamówienia.  

4 Meble na wymiar i do wstawienia we wnęki 

Wykonawca ma obowiązek po podpisaniu umowy dokonać pomiarów wnęk 
(konieczność dokładnego pomiaru z natury przed przystąpieniem do produkcji) w które 
będą wpasowywane meble oraz pomiarów (konieczność dokładnego pomiaru z natury 
przed przystąpieniem do produkcji) sal/pokoi w których będą projektowane meble.  
W odniesieniu do mebli robionych na wymiar/projektowanych oprócz pomiarów 
Wykonawca przed realizacją zamówienia ma obowiązek przedstawić przynajmniej dwie 
wizualizacje (do wyboru przez Zamawiającego), uwzględniające faktycznie dostarczane 
meble.  

5 Dodatkowe wymagania odnośnie wykonania 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podcięć w tylnej ścianie mebla – miejsce 
na listwę przypodłogową – umożliwiające dosunięcie mebla do ściany oraz wykonania 
otworów w tych ścianach – dotyczy mebli zasłaniających gniazda/dosuwanych do ścian.  

6 Wymagania w zakresie okuć meblowych 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania okuć meblowych, które wytrzymują 
obciążenia występujące w obiektach w takich jak szkoła z założeniem intensywnej 
eksploatacji zarówno przez personel szkoły jak i uczęszczającej do szkoły młodzieży.  

7 
Wymagania odnośnie półek regulowanych w 

pionie 

Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu 
wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku do półki wraz ze zwiększeniem 
obciążenia półki. Regulacja wysokości półki skokowa +/- 32mm standard OH. 

8 Tkanina obiciowa/skóra ekologiczna 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu do wyboru przed realizacją 
zamówienia wzorniki tkanin zawierające minimum 10 sztuk wg rodzaju i struktury 
zgodne z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym co najmniej 2 tzw. skóry 
ekologicznej.  
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Wykonawca do oferty ma dołączyć następujące dokumenty: 

 
1. Atest higieniczny dla płyty wiórowej laminowanej, HDF, postforming.  
2. Deklarację producencką wodoodporności blatu postforming gr. 38 mm.  

 
 Termin realizacji: do 15 grudnia 2017 r. (uzgodniony z Zamawiającym). Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia i montażu mebli i 

wyposażenia dodatkowego według wskazań Zamawiającego do budynku Zamawiającego (dwie kondygnacje bez windy towarowej). 

Uwaga: część sal szkoły jest w remoncie/budowie – w przypadku opóźnienia planowanego odbioru w wyremontowanych sal – montaż może 

być przesunięty na termin późniejszy (nie później niż do 22 grudnia 2017 r.). W przypadku przesunięcia montażu Wykonawca w terminie do 

15.12.2017 będzie zobowiązany do dostawy mebli oraz ich montażu w terminie późniejszym uzgodnionym z Zamawiającym.  

Ze względu, iż montaż mebli będzie odbywał się w salach wykorzystywanych do celów dydaktycznych od dnia 1 września 2017 r. wniesienie i 

montaż mebli będzie mógł odbywać się w weekendy tj. od godziny 17.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek.  

GWARANCJA minimum 24 miesiące od bezusterkowego odbioru protokolarnego przez Zamawiającego. Dodatkowo gwarancja obejmująca 

wszelkie uszkodzenia okuć meblowych (zwłaszcza mechaniczne) powstałe przy eksploatacji mebla przez cały okres obowiązywania 

gwarancji.  

 
Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokolarny odbiór końcowy jakościowy i 

ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

1 

„Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu 
określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot 
równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych  i 
funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis, specyfikację oraz zdjęcie, z których w sposób niebudzący wątpliwości 
Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony 
przez Zamawiającego.” 

2 
Dopuszczalne przez Zamawiającego odstępstwa w podanych wymiarach nie dotyczą grubości płyty wiórowej, postforming i HDF oraz 
grubości szyby bezpiecznej. 

 


