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Załącznik nr 1 
 

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa , wniesienie, montaż   

    mebli i posprzątanie opakowań do Internatu                   

                                         Zespołu Szkół Technicznych  

w Płocku 

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych 

   ul. Kilińskiego, 09-402 Płock 

   REGON:  142 712 054 

   str. int. www.zstplock.pl 

   e-mail sekretariat_zst@o2.pl 

   tel.  24 364 27 30 fax  24 364 27 31 

godziny pracy Szkoły: pon-pt. godz. 7.30-15.30  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

OPIS TECHNICZNY MEBLI 
 

Ogólne uwagi: 

 Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 
650 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1.  

 Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 1 mm i 2 mm, bez żadnych 
wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki 
sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor dekoru 
płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy - wodoodporny (klasa 
D4), który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. 

 Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią 
zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część rozprężna gwarantująca 
trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości 
(sztywności) wyrobów. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być 
maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej. 

 Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres 
użytkowania. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego. 

 W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm. 

 Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Półki mocowane systemem 
zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami 
zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 

 Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory 
poziomowania. 

 Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć  (tam gdzie jest to 
konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy). 

 Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej 
jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą 
być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy 
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prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane 
przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. 

 
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego , Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Atest higieniczny na meble potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany  
w placówkach użyteczności publicznej. 

2. Certyfikat ISO producenta mebli 

Meble 
Liczba 
sztuk 

Wymiary-cm Opis przedmiotu zamówienia Wzór  kształtu 

 
łóżko stelaż 
 
 
 

 
90 

 
dł.200/szer.90/ 
wys. cz. do 
spania 45-50, 
bok za głową 50-
60cm od podłoża  
 

łóżko wykonane z suchego drewna sosnowego 

lakierowanego, dno lóżka wykonane z płyty  

wiórowej trójwarstwowej dwustronnie 

melaminowanej grubości 18mm z otworami fi 

60mm pod wentylację, umieszczonymi w dwóch 

rzędach, środek łóżka ze wzmocnieniem 

poprzecznym pośrodku łóżka. montaż łóżka na 

złącza śrubowe  

 
    

 
 

 
Biurko prawe 
 
 
 

 
45 

 
wys.75/szer.120/ 
gł.55 

 
płyta wiórowa trójwarstwowa dwustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm w klasie 

higieniczności E-1, krawędzie oklejone obrzeżem 

PCV grubości 2mm , biurko z jednej strony podparte 

nogą płytową a z prawej  strony szafka z szufladą 

na prowadnicach rolkowych w górnej części, w 

dolnej części regulowana półka( dwie 

przestrzenie) osadzona na podpórkach 

kołkowych, drzwiczki i szuflada z uchwytem 

metalowym, kolor biurka olcha 

 

     
 

Biurko lewe 
 
 
 

45 wys.75/szer.120/ 
gł.55 

płyta wiórowa trójwarstwowa dwustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm w klasie 

higieniczności E-1, krawędzie oklejone obrzeżem 

PCV grubości 2mm , biurko z jednej strony podparte 

nogą płytową a z lewej strony szafka z szufladą 

na prowadnicach rolkowych w górnej części, w 

dolnej części regulowana półka( dwie 

przestrzenie) osadzona na podpórkach 

kołkowych, drzwiczki i szuflada z uchwytem 

metalowym, kolor biurka olcha 
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szafa 
ubraniowa 
 

 
45 

 
wys200/szer.80/ 
gł.55 

 

szafa  wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E-1, krawędzie oklejone 

obrzeżem PCV grubości 2mm, szafa dwudrzwiowa, 

podział poziomy dwoma półkami mocowanymi 

na stałe w odległości 40cm od góry i od dołu 

szafy, środkowa -trzecia przestrzeń z podziałem 

pionowym na równe części, w każdej z tych 

części drążek metalowy do wieszania odzieży, 

ściana tylna z HDF 3mm, szafa z drzwiami 

dwuskrzydłowymi przez całą wysokość, uchwyt 

drzwi metalowy, kolor  szafy olcha 

 

 

     

 
regał, słupek 
 

 
45 

 
wys.200/szer45/ 
gł.55 

 

regał wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E-1, krawędzie oklejone 

obrzeżem PCV grubości 2mm, wewnątrz podział 

poziomy 5 półkami na 6 części- przestrzeni, 

środkowa półka (trzecia) mocowana na stałe, 

pozostałe półki z regulacją poziomu, osadzone na 

podpórkach kołkowych, drzwi jednoskrzydłowe, 

dwuczęściowe dzielone w połowie, ściana tylna 

wykonana z płyty pilśniowej HDF gr. 3.2mm 

wpuszczona, zarówno w bokach jak i we wieńcach, 

konstrukcja montowana na złącza mimośrodowe 

oraz kołki, uchwyt metalowy, kolor olcha 

 

     
 

 
stół 
 

 
6 

 
dł.85/szer.85/ 
wys.78 

 
nogi metalowe, okrągłe, pionowo ustawione do 
blatu, blat werzalitowy lub topalitowy o 
grubości 2,5cm, kolor zieleń 

 
Profil krawędzi (mm): 

   

 
 

     
 
krzesła 
 
 
 
 
 

 
120 

 
wys.82/szer. 
54/gł. 42/wys. 
siedziska 47 

sztaplowane krzesła konferencyjne, stelaż 
metalowy ze stalowych owalnych rurek (30 x 15 
mm) w kolorze Alu, tył oparcia i podstawa 
siedziska z plastiku, siedzisko i oparcie miękkie 
tapicerowane w kolorze bordowym tkaniną o 
gramaturze225g/m2 i odporności na ścieranie 
powyżej 35000 cykli Martindale,a, nośność 120 
kg 
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szafka pod 
zlew 
jednokomo -
rowy z 
ociekaczem 
po prawej 
stronie 
 

 
3 

 
wys. 80/szer.80/ 
gł. 60 

 
płyta wiórowa trójwarstwowa, podwójnie  
melaminowana o grubości 16/18mm, w klasie 
higieniczności E-1, krawędzie oklejone obrzeżem 
PCV grubości 2mm,  
korpus i front kolor dąb sonoma 

 

     

 
szafka 
kuchenna 
dolna 
(stojąca) lewa 
z 1 szufladą 
 
 
 

 
3 

 
wys. 80/szer. 
60/gł. 60cm 

 
płyta wiórowa trójwarstwowa, podwójnie 
laminowana o grubości 16/18mm, w klasie 
higieniczności E-1, krawędzie oklejone obrzeżem 
PCV grubości 2mm, 
w górnej części szuflada na organizację 
sztućców czy zapasowych worków do kosza, 
szuflada na prowadnicach rolkowych, w dolnej 
przestrzeni półka, front otwierany na prawo, 
korpus i front kolor dąb sonoma, uchwyty 
metalowe 
 

 

    

szafka 
kuchenna 
dolna 
(stojąca) lewa 
z 1 szufladą 
 

3 wys. 80/szer. 
60/gł. 60cm 

płyta wiórowa trójwarstwowa, podwójnie 
laminowana o grubości 16/18mm, w klasie 
higieniczności E-1, krawędzie oklejone obrzeżem 
PCV grubości 2mm, 
w górnej części szuflada na organizację 
sztućców czy zapasowych worków do kosza, 
szuflada na prowadnicach rolkowych, w dolnej 
przestrzeni półka, front otwierany na prawo, 
korpus i front kolor dąb sonoma, uchwyty 
metalowe 
 

 

 
szafka 
kuchenna 
dolna 
(stojąca) 
 
 
 

 
3 

 
wys. 80/szer. 
80/gł. 60cm 

 
płyta wiórowa trójwarstwowa, podwójnie 
melaminowana 16/18mm, w klasie 
higieniczności E-1, krawędzie oklejone obrzeżem 
PCV grubości 2mm 
przestrzeń przedzielona półką poziomą, front –
drzwiczki dwuskrzydłowe, korpus i front kolor 
dąb sonoma, uchwyty metalowe 
 

 

    

 

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie meble minimum 24 miesiące 

 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną 
przez producenta sprzętu (deklaracje zgodności i certyfikaty ). 
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