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Część III-1 SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli modułowych, wraz z ich transportem, montażem  
i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych. 

2. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport i montaż mebli modułowych. Zaoferowane meble 

muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano 

poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich 

funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonych 

pomieszczeniach.  

Wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, 

wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, ustawienia (zamontowania) 

mebli, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, 

przeniesienia na Zamawiającego własności mebli, po ich dostarczeniu, zamontowaniu i ustawieniu  

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę.  

3. Opis techniczny mebli 

Okleina wszystkich mebli w kolorze : klonu, klonu jutlandzkiego lub brzozy, przy czym raz wybrany 

przez Zamawiającego, po zawarciu umowy, kolor spośród przedłożonych przez Wykonawcę próbek, 

obowiązywał będzie dla całości dostawy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy objęte 

dostawą i montażem posiadały parametry techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane 

poniżej:   

 

1) Regał aktowy  – min. 80 maks. 100 szt. 
 

 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 mm x 400 mm x 1840 mm (+/- 5 mm  
w każdym z wymiarów). 

 Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych, posiadające niezbędne 
atesty (świadectwa, że przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z 
zaleceniami producenta, nie wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko, wydane przez 
uprawniony podmiot), potwierdzające spełnianie obowiązujących przepisów w tym 
zakresie , o grubości 28 mm  (+/- 1 mm).  

 Ściany boczne i półki wykonane z płyty, posiadającej niezbędne atesty (świadectwa, że 
przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie 
wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko, wydane przez uprawniony podmiot), 
potwierdzające spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie , o grubości 18 mm (+/- 
1 mm).  

 Ściany tylne wykonane z płyty HDF.  

 Dostępne krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze okleiny. 



 Zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni. 

 Uchwyty metalowe z polerowanego aluminium. 

 Szafa zawierać będzie 5 przestrzeni na segregatory biurowe, a odległości pomiędzy półkami 
dostosowane do wysokości segregatora A4 ustawionego w pozycji pionowej.  

 Drzwi dwuskrzydłowe zamykane zamkiem punktowym, w komplecie z dwoma kluczami. 

 Mechanizm cichego domyku drzwi - zgodnie z ofertą, o ile Wykonawca oferuje. 

 Regulatory poziomu w nogach regału. 

                  

2) Biurko – min. 80 maks. 100 szt. 

 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1400 mm x 700 mm x 740 mm (+/- 5 mm  
w każdym z wymiarów). 

 Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej, posiadające niezbędne atesty (świadectwa, że 
przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie 
wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony podmiot), 
potwierdzające spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie, o grubości 28 mm (+/- 1 
mm).  

 Dostępne krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości minimum 2 mm, w kolorze okleiny.  

 Pod blatem biurka zamontowana wysuwana półka na klawiaturę z płyty o grubości 18 mm  
(+/- 1 mm), w kolorze okleiny. 

 Biurka wyposażone w metalowe nogi i stelaże w kolorze aluminium, malowane proszkowo 
(farbą piecową). 

 Stelaż biurka z kanałem kablowym oraz maskownicą kanału - zgodnie z ofertą, o ile 
Wykonawca oferuje. 

 Blaty biurek wyposażone w przelotki kablowe. 

 Biurka wyposażone w blendy maskujące, wykonane z płyty wiórowej, posiadające niezbędne 
atesty (świadectwa, że przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z 
zaleceniami producenta, nie wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez 
uprawniony podmiot), potwierdzające spełnianie obowiązujących przepisów wtym zakresie, o 
grubości 18 mm (+/- 1) mm, w kolorze okleiny. 

 Możliwość regulacji wysokości biurka w zakresie co najmniej od 700 mm do 900 mm - zgodnie 
z ofertą, o ile Wykonawca oferuje. 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie 

wymagania opisane powyżej.  

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać 

będzie wymagania opisane powyżej.  

 



               

 
3) Kontener mobilny – min. 80 maks. 100 szt. 
 

 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 460 mm x 410 mm x 580 mm (+/- 5 mm  
w każdym z wymiarów).  

 Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych, posiadające niezbędne atesty 
(świadectwa, że przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami 
producenta, nie wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony 
podmiot), potwierdzające spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie,  o grubości 28 
mm (+/- 1 mm).  

 Ściany boczne i drzwi wykonane z płyty, posiadającej niezbędne atesty (świadectwa, że 
przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie 
wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony podmiot), 
potwierdzających spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie, o grubości 18 mm (+/- 
1mm).  

 Dostępne krawędzie zabezpieczone listwą PCV, o gr. minimum 2 mm w kolorze okleiny.  

 Ściany tylne wykonane z płyty HDF.  

 Uchwyty metalowe.  

 Ilość szuflad – 3 szt. 

 W podstawie 4 kółka obrotowe. 

 Kontenery wyposażone w zamki centralne patentowe, w komplecie dwa klucze. 

 Mechanizm pełnego wysunięcia szuflad - zgodnie z ofertą, o ile Wykonawca oferuje. 

 Mechanizm cichego domyku szuflad - zgodnie z ofertą, o ile Wykonawca oferuje. 
 

    
 

4) Pomocnik do biurka – min. 40 maks. 50 szt. 

 Pomocniki zbliżone wyglądem do kontenerów. 

 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 460 mm x 700 mm x 740 mm (+/- 5 mm  
w każdym z wymiarów). 

 Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych, posiadające niezbędne atesty 
(świadectwa, że przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać 

będzie wymagania opisane powyżej. 

 



producenta, nie wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony 
podmiot), potwierdzających spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie, o grubości 
28 mm (+/- 1 mm).  

 Ściany boczne i drzwi wykonane z płyty, posiadającej niezbędne atesty (świadectwa, że 
przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie 
wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony podmiot), 
potwierdzających spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie, o grubości 18 mm (+/- 
1 mm).  

 Dostępne krawędzie zabezpieczone listwą PCV, o gr. minimum 2 mm w kolorze okleiny. 

 Ściany tylne wykonane z płyty HDF.  

 Ilość szuflad – 3 szt. 

 Uchwyty metalowe.  

 Regulatory poziomu w nogach. 

 Pomocniki wyposażone w centralne zamki patentowe w komplecie dwa klucze. 

 Mechanizm pełnego wysunięcia szuflad - zgodnie z ofertą, o ile Wykonawca oferuje. 

 Mechanizm cichego domyku szuflad - zgodnie z ofertą, o ile Wykonawca oferuje. 
 
 
 

 
 
 

5) Regał otwarty – min. 32 maks. 40 szt. 
 

 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 mm x 400 mm x 760 mm (+/- 5 mm  
w każdym z wymiarów). 

 Elementy wieńczące wykonane z płyt wiórowych laminowanych, posiadające niezbędne atesty 
(świadectwa, że przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami 
producenta, nie wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony 
podmiot), potwierdzających spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie, o grubości 
28 mm (+/- 1 mm).  

 Ściany boczne i półki wykonane z płyty, posiadające niezbędne atesty (świadectwa, że 
przedstawione do oceny wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie 
wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez uprawniony podmiot), 
potwierdzających spełnianie obowiązujących przepisów w tym zakresie o grubości 18 mm (+/- 
1 mm).  

 Dostępne krawędzie zabezpieczone listwą PCV, o gr. minimum 2 mm w kolorze okleiny.  

 Ściany tylne wykonane z płyty HDF w kolorze okleiny. 

 Regał zawierać będzie 2 przestrzenie na segregatory biurowe, a odległość pomiędzy półkami 
dostosowana będzie do wysokości segregatora A4 ustawionego w pozycji pionowej. 

 Regulatory poziomu w nogach. 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać 

będzie wymagania opisane powyżej. 

 



 

 

 

4. Wymagania transportowe i montażowe 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu mebli na powierzchni 

biurowej stanowiącej własność Zamawiającego, przy ul. Konstruktorskiej 3a lub innej lokalizacji na 

terenie Warszawy, wskazanej przez Zamawiającego. 

Prace polegające na skręcaniu mebli i ich ustawianiu w miejscach docelowych, a także usuwaniu 

kartonów opakowań oraz pozostałości po zmontowanych meblach, można prowadzić w godzinach od 

7:30 do 15:30, chyba że strony ustalą inaczej, pod warunkiem, że nie będą zakłócać pracy w budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie 

zostały uszkodzone lub zabrudzone w trakcie wnoszenia lub montażu mebli.  

Opakowania oraz inne pozostałości po zamontowaniu dostarczonych mebli będą przez Wykonawcę 

usunięte i umieszczone w odpadach, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów. 

5. Termin realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy lub krócej, w przypadku wyczerpania całkowitej wartości przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostawa kompletnych partii mebli biurowych, na podstawie 

odrębnych zamówień składanych Wykonawcy, w których zostanie określony rodzaj i liczba 

zamawianych przez Zamawiającego mebli, odbywała się na koszt Wykonawcy, na adres ul. 

Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa lub do innej lokalizacji na terenie Warszawy (wskazanej przez 

Zamawiającego), w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30, chyba że strony ustalą inaczej. Partie 

zamówionych mebli będą dostarczane w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę (zgodnie z ofertą, 

jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym dni robocze to dni 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

6. Gwarancja  

Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji na dostarczone meble, który nie może być 

krótszy niż 36 miesięcy (pod rygorem odrzucenia oferty), od daty sporządzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego danej partii mebli. 

Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących 

w meblu oraz za uszkodzenia będące bezpośrednim ich następstwem, w tym w szczególności za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną mebla (pod warunkiem jego użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem oraz konserwacji zgodnie z zaleceniami Gwaranta), w szczególności za: 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać 

będzie wymagania opisane powyżej. 

 



1) odpryskującą, odpadającą, łuszczącą oraz odklejającą się okleinę, 

2) niekompletność, brak elementu, np. zamka, klamki, uchwytu, półki, nóżki, 

3) niestaranny, nieestetyczny wygląd np. widoczne ślady kleju, przebarwienia, plamy, 

niedopasowanie elementów, słojów lub innych wzorów na frontach, widoczne szpary pomiędzy 

elementami, nierówno przycięte półki, krzywo posklejane elementy, 

4) złą konstrukcję mebla, np. niedomykające się drzwiczki lub szuflada, wypadająca z prowadnic 

wysuwana część na klawiaturę, źle wyprofilowane oparcie fotela, 

5) odklejające się pojedyncze elementy od mebla, np. nóżki, elementy ozdobne, uchwyty, klamki, 

6) brak możliwości zamontowania któregoś z elementów np. z powodu złego wymiaru, 

7) inny kolor lub inne elementy wykończeniowe mebli tego samego rodzaju,  

8) użycie złej jakości prowadnic, które uległy uszkodzeniu, zacinają się lub otwarcie szuflady wymaga 

bardzo dużej siły, 

9) dostarczenie mebli posiadających uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pęknięcia, wgniecenia, 

połamane elementy, 

10) dostarczenie mebli niezgodnych z zamówieniem, czyli np. w złym wymiarze, kolorze, wykonane  z 

niezgodnego z wymaganiami siwz materiału, o wymiarach niezgodnych z Opisem przedmiotu 

zamówienia. 

 
 
 
 


