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Część III-2 SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł obrotowych. 

2. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i transport krzeseł obrotowych. Zaoferowane krzesła 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 w wyznaczonych pomieszczeniach.  

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

wolnych od wad technicznych i prawnych, przeniesienia na Zamawiającego własności krzeseł, po ich 

dostarczeniu i ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie 

zaoferowanym przez Wykonawcę.  

3. Opis techniczny krzeseł obrotowych 

Krzesła obrotowe w kolorze czarnym lub grafitowym, 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 posiadały parametry 

techniczne, funkcjonalne i estetyczne nie gorsze niż opisane poniżej:   

 

1) Krzesło obrotowe typu 1 – min. 76 maks. 95 szt. 

Ergonomiczne obrotowe krzesło biurowe w kolorze czarnym lub grafitowym. Krzesło powinno 
posiadać regulacje, dzięki którym można dostosować je do własnych potrzeb, tj. co najmniej: 
regulacja podłokietników, wysokości siedziska i pochylenia oparcia. Podłokietniki powinny być 
wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. Mechanizm regulacji 
wysokości siedziska powinien być łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby 
regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.  

 Podstawa: 
o pięcioramienna, 
o materiał: metal malowany proszkowo, aluminium anodowane lub tworzywo. 

 Kółka: 
o samohamowne kółka jezdne do powierzchni dywanowych. 

 Siedzisko i oparcie: 
o siedzisko miękkie, profilowane, obite tkaniną oddychającą, obciążenie do 110 kg,  
o oparcie wysokie, ergonomiczne, wyprofilowane, dopasowane do naturalnego kształtu 

kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy wykonane z pianki 
obitej tkaniną oddychającą lub z siatki, 



o tkanina, zarówno siedziska jak i oparcia, posiadająca dużą wytrzymałość na ścieranie - 
minimum 50 tys. cykli w skali Martindale’a, 

o kolor: czarny lub grafitowy. 

 Podłokietniki: 
o regulacja minimum w zakresie góra-dół. 

 Funkcje: 
o pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, 
o regulacja kąta oraz siły odchylenia oparcia, 
o regulacja wysokości oparcia w zakresie od 0 mm do min. 60 mm – zgodnie z ofertą, o ile 

Wykonawca oferuje, 
o dźwignia uruchamiająca wychylanie się (bujanie) oparcia względem siedziska oraz 

blokująca oparcie w wybranej pozycji wychylenia, 
o system typu "anti-schock" zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy po 

zwolnieniu blokady, 
o regulacja wysuwania siedziska w zakresie od 0 mm do min. 60 mm - zgodnie z ofertą, o ile 

Wykonawca oferuje, 
o regulacja podparcia dla kręgów lędźwiowych, 
o możliwość obrotu krzesła wokół osi pionowej o 360°. 

 Wymiary: 
o wysokość całkowita (od podłogi) regulowana w zakresie od 110 cm do 130 cm,  
o wysokość siedziska (mierzona od podłogi do dolnej powierzchni siedziska) regulowana w 

zakresie od 45 cm do 59 cm,  
o szerokość oparcia: min. 45 cm, max. 60 cm,  
o głębokość siedziska: min. 50 cm, max. 55 cm,   
o szerokość siedziska: min. 50 cm, max. 55 cm,  
o wysokość podłokietników (od górnej powierzchni siedziska) regulowana w zakresie od 20 

cm do 25 cm.  
 
 

 
 

2) Krzesło obrotowe typu 2 – min. 4 maks. 5 szt. 

Ergonomiczne obrotowe krzesło biurowe w kolorze czarnym lub grafitowym. Krzesło powinno 
posiadać regulacje, dzięki którym można dostosować je do własnych potrzeb, tj. co najmniej : 
regulacja podłokietników, wysokości siedziska i pochylenia oparcia. Podłokietniki powinny być 
wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. Mechanizm regulacji 
wysokości siedziska powinien być łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby 
regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.  

 Podstawa: 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać 

będzie wymagania opisane powyżej. 

 



o pięcioramienna, 
o materiał: metal malowany proszkowo, aluminium anodowane lub tworzywo. 

 Kółka: 
o samohamowne kółka jezdne do powierzchni dywanowych. 

 Siedzisko i oparcie: 
o siedzisko miękkie, profilowane, obite tkaniną oddychającą, obciążenie do 150 kg,  
o oparcie wysokie, ergonomiczne, wyprofilowane, dopasowane do naturalnego kształtu 

kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy, wykonane z pianki 
obitej tkaniną oddychającą lub z siatki, 

o tkanina, zarówno siedziska jak i oparcia, posiadająca dużą wytrzymałość na ścieranie - 
minimum 50 tys. cykli w skali Martindale’a, 

o kolor: czarny lub grafitowy. 

 Podłokietniki: 
o regulacja minimum w zakresie góra-dół. 

 Funkcje: 
o pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, 
o regulacja kąta oraz siły odchylenia oparcia, 
o regulacja wysokości oparcia w zakresie od 0 mm do min. 60 mm – zgodnie z ofertą, o ile 

Wykonawca oferuje, 
o dźwignia uruchamiająca wychylanie się (bujanie) oparcia względem siedziska oraz 

blokująca oparcie w wybranej pozycji wychylenia, 
o system typu "anti-schock" zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy po 

zwolnieniu blokady, 
o regulacja wysuwania siedziska w zakresie od 0 mm do min. 60 mm - zgodnie z ofertą, o ile 

Wykonawca oferuje, 
o regulacja podparcia dla kręgów lędźwiowych, 
o możliwość obrotu krzesła wokół osi pionowej o 360°. 

 Wymiary: 
o wysokość całkowita (od podłogi) regulowana w zakresie od 110 cm do 130 cm,  
o wysokość siedziska (mierzona od podłogi do /dolnej powierzchni siedziska) regulowana w 

zakresie od 45 cm do 59 cm,  
o szerokość oparcia min. 45 cm, max. 60 cm,  
o głębokość siedziska: min. 50 cm, max. 55 cm,   
o szerokość siedziska: min. 50 cm, max. 55 cm,  
o wysokość podłokietników (od górnej powierzchni siedziska) regulowana w zakresie od 20 

cm do 25 cm.  
 

 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 

Zamawiającego o wyglądzie produktu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać 

będzie wymagania opisane powyżej. 

 



4. Wymagania transportowe  

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy krzeseł na powierzchni biurowej 

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

Warszawy, wskazanej przez Zamawiającego. 

Dostawa może być realizowana w godzinach od 7:30 do 15:30, chyba że strony ustalą inaczej, pod 

warunkiem, że nie będzie zakłócać pracy w budynku.  

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 partii krzeseł, na podstawie odrębnych zamówień 

składanych Wykonawcy, w których zostanie określony rodzaj i liczba zamawianych przez 

Zamawiającego krzeseł, 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 krzeseł 

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 krzesła, który nie może być 

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

odbiorczego danej partii krzeseł. 

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

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

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

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

1) niekompletność, brak elementu,  

2) niestaranny, nieestetyczny wygląd np. przebarwienia, plamy,  

3) złą konstrukcję mebla, np. źle wyprofilowane oparcie fotela, 

4) uszkodzony siłownik pneumatyczny siedziska fotela, 

5) deformacja siedziska fotela, 

6) uszkodzony jeden z mechanizmów regulacji fotela,  

7) dostarczenie krzeseł posiadających uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pęknięcia, 

wgniecenia, połamane elementy, 

8) dostarczenie krzeseł niezgodnych z zamówieniem, czyli np. w złym wymiarze, kolorze, wykonane  

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

zamówienia. 

 
 
 
 


