
załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

część 1 
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jednostko
wa netto 

Wartość 
netto  

=poz. 2x4 

1 2 3 4 5 

Pomieszczenie  0.20   

1. 2 Biurko laboratoryjne                        

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm.   
Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych 
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach 
zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi 
regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x 
kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką 
i szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości 
prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki 
wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała 
przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia 

  

2. 1 Stół laboratoryjny wyspowy 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3500 x 1200 x 800 mm. 
Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych 
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach 
zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi 
regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest 6x 
kontenerkiem jezdnym jednodrzwiowym 600 oraz 
miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką 
PCV gr. 2mm.   

  

3. 2 Szafa laminowana ubraniowa            

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. 
Szafa dwudrzwiowa Całość wykonana z laminatu o 
grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV 
gr. 2mm. Szafa wyposażona w zamek.  

  

4. 2 Szafa laminowana                              



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. 
Szafa dwudrzwiowa, przeszklona w 2/3. Wyposażona w 
pięć półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 
mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

5. 4 Taboret PU wysoki 
    
• Średnica taboretu 330 [mm] 
• Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika 

pneumatycznego o skoku 140mm z metalową 
przedłużką w zakresie 580-720 [mm] 

• Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana 
została z poliamidu wzmacnianego włóknem 
szklanym. 

• Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na 
wysokości 250mm od powierzchni ziemi. 

• Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu.  

  

6. 2 Krzesło biurowe 

Fotel obrotowy, regulowany zagłówek, regulowane 
podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, 
siedzisko i oparcie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka 
miękkie, podstawa czarna poliamidowa, mechanizm 
SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości siedziska. 

  

7. 1 Szafa kartotekowa 
Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. 
5 szuflad po 62cm głębokości. 
Zamek ryglowany zabezpieczający wszystkie szuflady. 
Szerokość: 46 cm 
Wysokość: 163 cm 
Głębokość: 62 cm 
Spełnia wymagania RODO 2018 
Posiada atest PZH 

  

8. 4 Instalacja dodatkowego zaworu gazu 
Instalacja dodatkowego zaworu gazu w dygestoriach Aero 
firmy POL-LAB (4 dygestoria). Instalacja musi być 
wykonana przez autoryzowany serwis producenta 
dygestoriów, co zapewni ciągłość gwarancji. Wykonawca 
musi przestawić list autoryzacyjny od producenta 
dygestoriów. 

  

9. 1 Stół laboratoryjny przyścienny  
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych gr. 16mm bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu 10.oparta 
na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej 
stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą 

  



zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa 
sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji 
wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wolna od 
zabudowy szafkowej. 

10. 1 Stół laboratoryjny mobilny  
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 500 x 800 mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic  fenolitycznych gr. 16mm bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali 
o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi kółkami jezdnymi – typoszereg A. 
Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy szafkowej. Stół 
wyposażony w półkę podblatową laminowaną. 

  

Pomieszczenie 0.13   

11. 1 Regał laminowany                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1060 x 300 x 2050 mm. 
Regał otwarty bez pleców. Wyposażony w pięć półek. 
Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

12. 1 Regał laminowany                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1135 x 300 x 2050 mm. 
Regał otwarty bez pleców. Wyposażony w pięć półek. 
Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

13. 1 Zabudowa gniazd                             
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1300 x 200 x 250 mm. 
Zabudowa laminowana gniazd elektrycznych. Całość 
wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

14. 3 Stół przyścienny   
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 800 mm. Blat 
wykonany z laminatu kolor Dąb Sodoma. Cała konstrukcja 
stołu oparta na stelażach nośnych chromowanych. 
Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy.   

  

15. 1 Kontenerek laminowany                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 500 x 500 x 650 mm. 
Kontenerek jezdny jednodrzwiowy. Całość wykonana z 
laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 
oklejką PCV gr. 2mm. 

  

16. 2 Lodówko-zamrażarka AGD                           
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 540 x 600 x 1360 mm. 
Pojemność całkowita brutto: 210 l 
Pojemność chłodziarki netto: 132 l 
Pojemność zamrażarki netto: 65 l 
Klasa energetyczna: A+ 
Zużycie energii na rok (kWh): 224 kWh 
Czynnik chłodniczy: R600a 

  



Poziom emisji hałasu: 40 dB 
Możliwość przełożenia drzwi: TAK 

pomieszczenie 0.14   

17. 12 Krzesło                             
Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach.  
Wymagane wymiary minimalne krzesła: 
• Wysokość całkowita 820 mm 
• Wysokość siedziska 460 mm 
• Szerokość siedziska 445 mm 
• Głębokość siedziska 455 mm 
• Szerokość krzesła 500 mm 
• Głębokość krzesła 600 mm 
Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów 3 % 
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 
ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej 
niż 11,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej 
miski ze zwężeniem szerokość siedziska poniżej części 
lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia 
podczas siedzenia.  
Noga ramy krzesła, łącznik przedni i tylni ramy wykonane z 
rury o grubości fi20x2. Pręt stalowy o grubości fi10. 
Belka wykonana z rury o grubości fi20x2. 
Rama wyposażona w stopki wykonane z tworzywa 
sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 
Rama krzesła - chromowana 

  

18. 1 Szafa laminowana ubraniowa                                  
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa Całość wykonana z laminatu o grubości 18 
mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa 
wyposażona w zamek.  

  

19. 1 Szafa laminowana                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w pięć półek. 
Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

Pomieszczenie 0.10   

20. 3 Regał ocynkowany                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 2000 mm. 
Regał w całości wykonany ze stali ocynkowanej. Regał 
wyposażony w pięć półek. 

  

21. 2 Szafa laminowana                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. 
Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w pięć 
półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  



22. 4 Reduktor do gazów dwustopniowy  
Model FMD502 typ 16  
Do gazów: powietrze, metan, wodór, 
dwutlenek                 węgla po  1 szt.  
Dla gazów o czystości max 6.0  
Mosiądz chromowany, pokrętła regulacji zgodne z ATEX  
Zawór membranowy z funkcją odcięcia 90°  
Uszczelka na 1 stopniu: PCTFE  
Uszczelka na 2 stopniu: PTFE  
Uszczelka na zaworze bezpieczeństwa: EPDM  
Ciśnienie 230 bar / 3300 psi  
 Waga 2.4 kg, wymiary ok 225x140x210 mm  
 Przyłącze butli wg DIN 477 typowe dla każdego gazu  
Końcówka wylotowa do wyboru na etapie składania 
zamówienia:  
 N14=NPT 1/4’’, CL6, CL8, CL 1/8’’, CL1/4’’  
Zakres ciśnienia wylotowego do wyboru na etapie 
składania zamówienia:  
a)       0.2 … 1 bar  
b)       0.2 … 3 bar  
c)       0.5 … 6 bar  
d)       1 … 10.5 bar 

  

Pomieszczenie 4.16 C   

23 1 Biurko  
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 750 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 36 mm. 
Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych 
kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy 
min. 60mm. Przestrzeń pod biurkiem wolna od zabudowy 
szafkowej. 

  

24 2 Krzesło Dostawne  

Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach 
połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu 
celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, 
wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed 
rysowaniem  

Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 
16 mm , grubość ścianki min. 1,2 mm, malowanego 
proszkowo na kolor czarny 

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane 
trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną     w 
technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki 
siedziska 45 kg/m3 

  



Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym 
o  wysokiej odporności na ścieralność (100 tyś cykli 
Martindalea) 

Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru-gramatura 
363 g/m2. o gęstym splocie krzyżykowym. Posiada atest 
bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), 
EN 1021 part 2 (zapałka). Wynik 160 000 cykli Martindale’a 
gwarantuje wysoką odporność na ścieranie. Odporność 
kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 
105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. Odporność na piling: 5, UNI 
EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5. nie dopuszcza się tkaniny o 
innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.   
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w 
systemie door to door 

 
 

Lp 
Ilość 
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k 
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Cena 
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wa netto 

Wartość 
netto  

=poz. 2x4 
1 2 3 4 5 

Braki w pomieszczeniu 1.15 kolor dąb 
25. 2 Krzesło biurowe 

Fotel obrotowy, regulowany zagłówek, regulowane 
podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, 
siedzisko i oparcie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka 
miękkie, podstawa czarna poliamidowa, mechanizm 
SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości siedziska. 

 

  



26. 1 Szafa metalowa   
   
Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. 
Łączy w sobie funkcjonalność trzech rodzajów mebli 
biurowych:  
witryny (na górze) – z dwoma  regulowanymi półkami na 
dokumenty  
pełnej szafki (na dole, po prawej) – szczelnie zamykana, 
również z regulowaną półką, oraz czterech głębokich 
szuflad (na dole, po lewej) –na materiały biurowe i 
drobne wyposażenie. 
Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w 
niezależne, zamki. 
Szerokość: 90 cm 
Wysokość: 185 cm 
Głębokość: 40 cm 
Udźwig półki: do 50 kg 
Spełnia wymagania RODO 2018 
Posiada atest PZH.  

 
 

  

27. 1 Komoda niska  
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 600 x 450 mm. 
Komoda niska z drzwiami pełnymi. Całość wykonana z 
laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z 
oklejką PCV gr. 2mm. Drzwi z zamkiem 

  

28. 1 Szafa laminowana ubraniowa            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 1850 mm. 
Szafa dwudrzwiowa Całość wykonana z laminatu o 
grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV 
gr. 2mm. Szafa wyposażona w zamek. 

  

29. 2 Szafa laminowana                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 400 x 1850 mm. 
Szafa dwudrzwiowa, przeszklona w 2/3. Wyposażona w 
pięć półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, 

  



o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Drzwi z 
zamkiem. 

30. 1 Regał laminowany otwarty 
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 400 x 1850 mm. Regał 
otwarty wyposażony w 4 półki. Całość wykonana z laminatu 
o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Regał 
wyposażony w nadstawkę górną z drzwiami pełnymi. 

  

Pomieszczenie 2.02 AH   

31. 3 Biurko laboratoryjne                        
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm.   
Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych 
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach 
zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi 
regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 1x 
kontenerkiem jezdnym 400 mm z 3 szufladami oraz półką 
na klawiaturę. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości 
prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerek 
wykonany z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała 
przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. Na 
ścianie nad biurkiem znajduje się laminowany regał 
wiszący na segregatory 1200x350x720mm 

  

32. 1 Szafa laminowana                            

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 400 x 1900 mm. Szafa 
dwudrzwiowa, drzwi pełne z zamkiem. Wyposażona w pięć 
półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

33. 1 Szafa laminowana wąska                            
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 400 x 1900 mm. Szafa 
jednodrzwiowa, drzwi pełne z zamkiem. Wyposażona w 
pięć półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, 
o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa 
kotwiona do ściany. 

  

34. 1 Szafa laminowana                             
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 400 x 1900 mm. Szafa 
jednodrzwiowa, drzwi pełne z zamkiem. Wyposażona w 
pięć półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, 
o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa 
kotwiona do ściany. 

 

  

35. 1 Szafa laminowana ubraniowa                                    



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 400 x 1800 mm. Szafa 
dwudrzwiowa Całość wykonana z laminatu o grubości 18 
mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa 
wyposażona w zamek.  

36. 1 Stolik                          
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 800 mm. 
Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 
mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych 
Przestrzeń pod blatem z miejscem na nogi 

  

37. 3 Krzesło biurowe                                                         
Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie 
regulacji wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe 
siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z 
zamontowanymi oryginalnie podłokietnikami 
zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm CPT ułatwia 
regulację położenia oparcia, a dźwignia umieszczona pod 
siedziskiem pozwala regulować jego odległość od 
podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi. 

  

38. 3 Krzesło dostawne KD R                                         
Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach 
połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu 
celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, 
wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed 
rysowaniem  
Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 
16 mm , grubość ścianki min. 1,2 mm, malowanego 
proszkowo na kolor czarny 
Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 szt., 
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane 
trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną     w 
technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki 
siedziska 45 kg/m3 
Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym 
o  wysokiej odporności na ścieralność (100 tys. cykli 
Martindalea) 

  

39. 3 Półki otwarte 
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 300 x 400  
wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm 

  

Wyposażenie dodatkowe do pok. 4.16 C   

40. 4 Krzesło biurowe 
Fotel obrotowy, regulowany zagłówek, regulowane 
podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, 
siedzisko i oparcie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka 
miękkie, podstawa czarna poliamidowa, mechanizm 
SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości siedziska. 

  

Wyposażenie do pok. 2.33 B 



41. 2 Biurko 
L-kształtne  
o przybliżonych wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200/1400 x 
600 x 750 mm.  
Blat powinien być wykonany z laminatu o grubości ok 38 
mm. Cała konstrukcja stołu powinna być oparta na nogach 
meblowych. Przestrzeń pod blatem powinna być 
zabudowana 2x kontenerem jezdnym 400 mm 
jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflada powinna być 
wyposażona w wysokiej jakości prowadnice z systemem 
samodomykania. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na 
miejsce do siedzenia z półką na klawiaturę.  W biurku 
powinny być wykonane w trakcie montażu przelotki. 
 

  

42. 5 Krzesło biurowe 
Fotel obrotowy, regulowany zagłówek, regulowane 
podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, 
siedzisko i oparcie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka 
miękkie, podstawa czarna poliamidowa, mechanizm 
SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości siedziska. 

  

   
 

Część 2 

Fotel biurowy 1 szt:  

Oparcie i siedzisko wykonane z miękkiej skóry 

• duże siedzisko, 

• Chromowana pięcioramienna nóżka, 

• Gumowane kółka - zapewniają płynną jazdę po każdym rodzaju powierzchni oraz 

zapobiegają rysowaniu podłoża, 

• Regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), 

• Szerokie, wyprofilowane podłokietniki 

• Ergonomiczne oparcie, 

• Funkcja kołyski dostosowywana do wagi ciała TILT, 

• Blokada pozycji pionowej 

 

Krzesła do Laboratorium 18 szt: 
> Szerokość krzesła 43,5cm 
> Stelaż krzesła wykonany został z rury fi 20 x 1,5 mm. 
> Elementy stelaża połączone zostały ze sobą na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. 
> Powierzchnia stelaża pokryta jest farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze czarnym 
> Zautomatyzowana technologia lakierowania zawiera w sobie proces nanoszenia warstwy 



antykorozyjnej. 
> Zarówno oparcie jak i siedzisko wykonane jest z wysokiej jakości lakierowanej sklejki 
bukowej. 
Wymiary krzesła: 
- wysokość całkowita: 80cm 
- wysokość do siedziska: 49 cm 
- głębokość siedziska: 40cm 
- szerokość oparcia: 40cm 
- szerokość siedziska: 40cm 
- szerokość krzesła: 43,5cm 
- głębokość krzesła: 47,5 cm 
- grubość sklejki: 8mm 

Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy 


