
Tabela nr 1. Wytyczne do mebli biurowych i kuchennych 

l.p. opis elementu wyposażenia ilość j.m. 
minimalny 

okres 
gwarancji 

1 

Biurka na open spaces i w pokojach managerskich:                                                                                                                                          
wytyczne materiałowe i estetyczne: ergonomiczne biurko AJ ADEPTUS z ręczną 
regulacją wysokości nr artykułu 149023 lub równorzędne. Za parametry 
równorzędne Zamawiający rozumie:                                                                                
• biurko symetryczne z ewentualnie niewielkim łukowym podcięciem z przodu,                                                       
• blat z płyty wiórowej pokrytej melaniną o grubości nie mniejszej niż 20 mm, 
odporny na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, obrzeża oklejone ABS gr. 2 
mm w kolorze blatu,  
• nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania 
bezpośrednio do blatu),  
• przepusty na kable w blacie biurka,                                                                                                                                  
• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, 
• szyna//koszyk na listwę zasilającą i przewody z tyłu pod blatem, 
• ręczna regulacja wysokości blatu w minimalnym zakresie 59-82 cm,  
• biurka o wymiarach 800/900x1600/1800 mm - wybór po analizie ergonomii 
przestrzeni biurowej podczas tworzenia aranżacji wnętrza, Zamawiający wybiera 
największy z możliwych rozmiar z uwzględnieniem istniejących możliwości 
powierzchniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

197 szt.  36 m-cy  

2 

Biurowe kosze na śmieci:                                                                                                                                              
wytyczne materiałowe i estetyczne:  kosz podbiurkowy wykonany z siatki 
metalowej AJ lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający 
rozumie:                                                                                                                                      
• kosz wykonany z siatki stalowej.                                                                                                                                 

202 szt. 36 -cy 

3 

Krzesła do biurek (stanowiska pracy):                                                                                                                 

• krzesła spełniające warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe. Wymagane jest aby Wykonawca 

przedstawił deklarację zgodności produktu z powyższym rozporządzeniem, 

•Wykonawca przedstawi deklarację ergonomii produktu lub protokół oceny 

ergonomicznej produktu,  

• posiadające podłokietniki pokryte miękkim tworzywem, z regulacją: wysokości, 

położenia w osi wzdłużnej oraz kąta w płaszczyźnie horyzontalnej,  

• posiadające regulację wysunięcia oraz kąta nachylenia siedziska,  

• posiadające mechanizm który powoduje, że siedzisko i oparcie mogą odchylać 

się synchronicznie, czy czym oparcie odchyla się o większy kąt niż siedzisko. 

Mechanizm posiadający możliwość blokowania odchylania w przynajmniej 5 

pozycjach oraz regulacji siły oporu odchylania,  

• zagłówek z regulacją kąta nachylenia, wysokości oraz głębokości, 

• kółka przystosowane do powierzchni dywanowej.  

197 szt. 36 m-cy 



4 

Kontenerki do biurka:                                                                                                                                                    
wytyczne materiałowe i estetyczne: kontenerek AJ ADEPTUS na kółkach z 
piórnikiem nr produktu 145583 lub równorzędne. Za parametry równorzędne 
Zamawiający rozumie:                                                                                                                                                         
• mebel wykonany z laminatu,                                                                                                                                                                                                                                                        
• wszystkie krawędzie zabezpieczone ABS gr. 2 mm w kolorze laminatu,                                                                                                  
• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,                                                                                                                 
• uchwyty i okucia aluminiowe,                                                                                                                                          
• mebel 3-szufladowy + piórnik,                                                                                                                                        
• zamek centralny zamykający wszystkie szuflady,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• kółka dostosowane do powierzchni wykładzin dywanowych.                                                                                                                                                                                                                                                     

197 szt. 36 m-cy 

5 

Szafy w pokojach managerskich:                                                                                                                                                          
• szafa o szerokości 150 cm i głębokości 60 cm, 2-drzwiowa,  drzwi rozwierne,                                                                                                          
• szafa 2-częściowa: 1 cześć przeznaczona na odzież, 2 część natomiast 
przeznaczona na dokumenty,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• fronty, korpus, półki z płyty meblowej laminowanej o gr. min 18 mm, odpornej 
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,                                                                                                                                                  
• brzegi widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty,                                                                                                                                                                                                                                               
• okucia typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11 szt. 36 m-cy 

6 

Stolik 4-osobowy w pokojach managerskich:                                                                                                               
• stół 4-osobowy, wymiar dostosowany do możliwości powierzchniowych 
pokojów managerskich,                                                                                                                                                                  
• blat stołu wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej pokryty melaniną o gr. min 
18 mm,   
• nogi stołu o przekroju okrągłym lub prostokątnym, blacha o gr. min 2 mm,                                                           
• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11 szt. 36 m-cy 

7 

Stół konferencyjny:                                                                                                                                                                               
• stół 12-osobowym, min. wymiary 100x400 cm,                                                                                                           
• blat stołu wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej poryty melaniną o gr. min 
18 mm,   
• nogi stołu o przekroju okrągłym lub prostokątnym, blacha o gr. min 2 mm,                                                           
• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami, 
• w blacie stołu min. 2 szt. mediaporty, o następującym wyposażeniu 2x230V, 
2x230V UPS, 6x RJ45. Po wciśnięciu górnej pokrywy kolumna powinna wysuwać 
się automatycznie w osi pionowej i mieć możliwość obrotu, 
• szyna/belka/koszyk na listwę zasilającą i przewody pod blatem,                                                                            
• stół z regulowaną wysokością.                                                                                                                                                                                                                                      

5 szt. 36 m-cy 

8 

Krzesła do stołów konferencyjnych i stołów w pokojach managerskich:                                                        
wytyczne materiałowe i estetyczne: krzesło konferencyjne Efekt Style RESTART  
lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie:                                                                                                                                                                       
• nakładki tapicerowane na oparciu i siedzisku, tkanina wysokiej jakości odporna 
na ścieranie,                                                                                                                          
• ciekawy i nowoczesny design,                                                                                                                                                                                    
• kubełek plastikowy,  stelaż chromowany,                                                                                                                                                               
• podłokietniki,                                                                                                                                                                         
• wymiary dostosowane dla użytkowników o wzroście 160-190 cm,                                                                         
• zastosowanie różnych wariantów kolorystycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

104 szt. 36 m-cy 



9 

Szafka niska do sal konferencyjnych:                                                                                                                                                           
• minimalne wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość min. 80 
mm,                                                                                                                                         
• korpus, front, półka z płyty meblowej laminowanej o gr. min. 18 mm,                                                                    
• brzegi widoczne oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty,                                                                                          
• fronty pełne z samodomykaczem,                                                                                                                                 
• stopki umożliwiające regulację. 

5 szt. 36 m-cy 

10 

Zabudowa kuchenna:                                                                                                                                                            
• szafki kuchenne stojące o głębokości 55-60 cm,                                                                                                         
• szafki wiszące o głębokości 35 cm,                                                                                                                                  
• fronty, korpus, półki z płyty meblowej laminowanej o gr. min 18 mm, odpornej 
na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne,                                                                                                                                                  
• brzegi widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty,                                                                                      
• blat kuchenny laminowany, zaoblony jednostronnie, odporny na uszkodzenia, 
wysoką temperaturę i wilgoć gr. min. 38 mm,                                                                                                                                                         
• okucia typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakości,                                                                                                                      
• szuflady na prowadnicach rolkowych typu BLUM z samodomykaczem lub 
podobnej jakości,                                                                                                                                                                                 
• oświetlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub płaska naklejana,                                                                                                                              
• zlewozmywaki (2 szt.) wpuszczane w blat, baterie zlewozmywakowe stojące - 
dokładny opis w tabeli nr 3.                                                                                                                                                                                                  

4 kpl. 36 m-cy 

11 

Blaty jadalniane w kuchni:                                                                                                                                                                
• blat wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej, pokrytej melaminą o gr. min. 38 
mm,  odporny na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć,                                                                                                                 
• krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty,                                                                                                          
• blat wsparty na nogach rurowych o przekroju okrągłym lub o przekroju 
prostokąta, blacha o minimalnej gr. min 2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23,19 mb 36 m-cy 

12 

Stoły kuchenne:                                                                                                                                                                        
• stół o wymiarach min. 80x120 cm,                                                                                                                                 
• blat wykonany z płyty wiórowej 3-wartwowej, pokrytej melaminą o gr. min. 38 
mm, odporny na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć,                                                                                                                                                                                        
• krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm,                                                                                                              
• blat wsparty na nogach rurowych o przekroju okrągłym lub o przekroju 
prostokąta, blacha o minimalnej gr. min 2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 szt. 36 m-cy 

13 

Krzesła kuchenne:                                                                                                                                                                  
wytyczne materiałowe i estetyczne: krzesło plastikowe AMIGO lub równorzędne. 
Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
• kubełek plastikowy, matowa i antypoślizgowa powierzchnia,                                                                                                                                                           
• ciekawy i nowoczesny design,                                                                                                                                            
• rama metalowa, chromowana,                                                                                                                                       
• wymiary odpowiednie dla użytkowników o wzroście 160-190 cm,                                                                            
• krzesła przy blacie jadalnianym dopasowane do wysokości zamontowanego 
blatu,                                                                                                                                        
• zastosowanie różnych wariantów kolorystycznych.                                                                                                           

64 szt. 36 m-cy 



14 

Szafki w szatni i przebieralni:   
Wytyczne materiałowe i estetyczne: szafa do szatni AJ, model nr 32395X lub 

równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie:                                        

• wymiary 1 sekcji: szerokość 300 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1740 mm,    

• szafkami w pionie,                                                                                                                                                            

• 2 szafy wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,                                   

• drzwi z gumową amortyzacją dla cichego zamykania,                                                     

• otwory wentylacyjne u góry i u dołu szafki,                                                                       

• drążek ubraniowy,                                                                                                             

• zamek z kluczem,                                                                                                                     

• wszystkie szafki wyposażone w ławeczkę z siedziskiem z drewna sosnowego.  

37 kpl. 36 m-cy 

15 

Fotele w miejscach spotkań (przy przeszklonych ściankach):                                                                           
wytyczne materiałowe i estetyczne: fotel obrotowy SWAN W 10 lub 
równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie:                                                                                                                               
• krzesła obrotowe, z funkcją obrotową 360 stopni,                                                                                                                                                         
• fotel o opływowych kształtach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• ciekawy i nowoczesny design,                                                                                                                                                                       
• siedzisko i oparcie tapicerowane,                                                                                                                                                                                
• nogi wykonane ze stali polerowanej,                                                                                                                                                                                                                                                                      
• kółka do powierzchni dywanowych,                                                                                                                                  
• zastosowanie różnych wariantów kolorystycznych. 

33 szt. 36 m-cy 

  

Uwagi: 

Nie określono kolorów oraz faktur powyższych elementów z racji tego iż te elementy zostaną określone przez 
Wykonawcę wraz z przygotowaniem dokumentacji aranżacji wnętrz w budynku D1.  

 

Powyżej wymienione meble biurowe muszą spełniać następujące normy: 

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka: Wymiary. 

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Metody oznaczenia stateczności i wytrzymałości 
mechanicznej konstrukcji. 

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji. 

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i 
trwałości części ruchomych. 

 


