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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ PN 20/20 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli w podziale na 5 części zamówienia. 

Wszystkie dostarczone meble muszą:  

1. Być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, nienoszące znamion używania, dopuszczone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami, normami i atestami, wykonane w ramach bezpiecznych technologii; 

2. Materiały użyte do wykonania mebli powinny odpowiadać klasie higieniczności  E 1 (trwałe, odporne na ścieranie, wilgoć, wysoką temperaturę). 

3. Elementy łączące oraz rozwiązania konstrukcyjne winny zapewnić dużą stabilność i trwałość mebli. 

Meble muszą być dostarczone ze wszystkimi elementami umożliwiającymi ich montaż oraz zainstalowanie w miejscach przewidzianych przez 

Zamawiającego. Miejsca dostawy mebli nie są wyposażone w windę. Bramy wjazdowe do obiektów przy ul. Słowackiego posiadają następujące wymiary: 

Obiekt 02 - brama – wjazd na parking górny od ul. Siemiradzkiego: szerokość 4 m 92 cm. 

Obiekt 02 - brama – wjazd od strony boiska od ul. Szczepanowskiego (dojazd ul. Potocką): szerokość 4 m 92 cm. 

Obiekt 01- brama – wjazd od ul. Potockiej: szerokość 4 m 92 cm. 

a) wysokość bramy wjazdowej wynosi 5m 40 cm( od strony ulicy): 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) długość wjazdu pod budynkiem (stanowiącym architektoniczne przedłużenie bramy) wynosi 13 m i 60 cm 

c) Zdjęcie nr 3 przedstawia widok na bramę wyjazdową z podwórka. Zdjęcie po lewej, pokazuje wyjazd w lewą stronę z bramy: 

  



Strona 2 z 33 
  

 

4. Meble biurowe wymienione w części 1, 2 muszą spełniać dodatkowo poniższe wymagania: 

 elementy płytowe korpusu, drzwi i fronty szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o  grubości min. 18 mm, 

 wszystkie obrzeża, krawędzie zewnętrzne oraz wewnętrzne winny być oklejone PCV o grubości min. 2 mm i szerokości odpowiadającej 

grubości i kolorze zastosowanej płyty,  

 grubość: blatów, stolików, stołów, wieńcy górnych i dolnych, w szafach, nadstawkach, regałach, kontenerkach ma wynosić min. 25 mm, 

  szafy, szafki, regały, biurka posadowione na stopkach z możliwością poziomowania, nie rysujące i nie pozostawiające śladów na podłodze, 

oprócz poz. 16, 17, 19, 20 dot. części 1 

 wszystkie półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, 

 szuflady zamontowane na systemie prowadnic o pełnym wysuwie, 

 uchwyty metalowe o rozstawie: nie mniejszym niż 14 cm, nie większym niż 18 cm. – dot. szaf, szafek, nadstawek, regałów, biurek oprócz poz. 

16, 17,19, 20. 

 uchwyty metalowe o rozstawie 12 cm (+/- 2 cm) – dot. kontenerków, szuflad. 

 krawędzie elementów płytowych powinny być zaokrąglone o promieniu zaokrąglenia 2mm. 

5. Nie dopuszcza się jakichkolwiek wad krawędzi elementów płytowych pod postacią nierówności i  ubytków materiału. 

6. Otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub i wkrętów nie powinny być widoczne a jeżeli nie ma innej możliwości powinny być wyposażone 

w  odpowiednie zaślepki o kolorze zbliżonym do  koloru płyty. 

7. Zastosowane w opisie Przedmiotu Zamówienia zdjęcia nie oddają rzeczywistych kolorów mebli jakie zamawia Zamawiający. Stanowią jedynie przykładowy 

wzór materiału referencyjnego i jako taki stanowi element  opisu przedmiotu zamówienia mając oddać kształty, wzornictwo i  ogólny wygląd zamawianych 

mebli. 

8. Kolorystyka blatu do szafek kuchennych w poz. 16 – dot. części 1 będzie uzgodniona z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

umowy; 

9. Kolorystyka przedmiotu zamówienia w poz. 19, 20 - dot. części 1 będzie uzgodniona z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

umowy; 

10. Kolorystyka przedmiotu zamówienia – materiału obiciowego w poz. 6 - dot. części 4 będzie uzgodniona z  Zamawiającym przed przystąpieniem 

do  realizacji przedmiotu umowy; 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, do  przedstawienia do akceptacji Zamawiającego wzorników 

kolorów i materiałów użytych do  wykonania mebli; 
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12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. Dostarczenie obejmować będzie w szczególności rozładunek, wniesienie 

do  wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń, rozpakowanie oraz montaż mebli. 

13. Wykonawca obowiązany jest także do usunięcia (w szczególności zebrania oraz wywiezienia) i utylizacji odpadów i opakowań powstałych przy realizacji 

zamówienia jak i montażu. Pomieszczenia, w których odbywać się będzie montaż należy pozostawić w stanie niepogorszonym i sprzątnięte. 

14. Wymagany okres gwarancji na oferowany Przedmiot Umowy: minimum 24 miesiące od daty zrealizowanej dostawy odebranej protokolarnie przez obie 

strony. 

15. Jeżeli Wykonawca wskaże na taką potrzebę, Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają zostać 

zainstalowane meble stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. 

16. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana jednorazowo odpowiednio do zrealizowanej części umowy po dostawie mebli na podstawie faktury VAT, 

po  podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag, w  terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do SGSP. 

17. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, zgodnie ze szczegółowym wykazem zamieszczonym w  formularzu asortymentowo cenowym do SIWZ. 

18. Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej dwa dni wcześniej przed dostawą potwierdzić Zamawiającemu termin dostawy Przedmiotu Umowy, 

drogą elektroniczną na adres: bnienaltowska@sgsp.edu.pl, z zastrzeżeniem postanowień Istotnych Postanowień Umowy- załącznik nr 6. 

 

19. Dostawa wraz z montażem winna być realizowana wyłącznie w dni przypadające od poniedziałku do piątku, zwanymi dalej „dniami roboczymi”, w godzinach 

od 8.00 do 15.00. 

20.  Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez uwag; 

21. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu i rozładunku, usunięcia i utylizacji odpadów i opakowań powstałych przy realizacji zamówienia 

jak również montażu; 

22. W przypadkach, gdzie określono wyrób nazwami towarowymi dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod względem funkcji i parametrów technicznych 

danego wyrobu. Na  wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego; 

23. Wykonawca zgłasza gotowość odbioru przedmiotu zamówienia drogą elektroniczną na adres sgsp@sgsp.edu.pl, a Zamawiający odpowiednio wyznaczy 

termin odbioru w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia przedmiotowego zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowień Istotnych Postanowień Umowy- 

załącznik nr 6. 

 
  

mailto:bnienaltowska@sgsp.edu.pl
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Opis przedmiotu zamówienia – c.d.  
Część 1: „Meble na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych” 

Meble - miejsce wykonania Przedmiotu Umowy: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ul. Słowackiego 52/54; 

L.p. Asortyment Rysunki, zdjęcia podglądowe Ilość szt. 

    

1. SZAFA NA AKTA Z NADSTAWKĄ  
Dwuskrzydłowa, z plecówką z 
płyty HDF. 
wysokość całkowita 254 cm (+/- 2 
cm), 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm (+/- 2 cm), 
szer.80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 
Wyposażona w półki 4 szt. o 
równej wysokości mieszczące 
standardowe segregatory 
biurowe, z możliwością regulacji, 
mieszczących standardowe 
segregatory biurowe 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm (+/- 2 cm), 
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 
Wyposażona w półkę z 
możliwością regulacji. 
Szafa zamykana na klucz.  
Kolor buk  
Wszystkie szafy mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości  
i jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 
ustawienie szaf razem obok siebie 
z szafami z poz, 2 (z zachowaniem 
jednolitej wysokości).  

 

  

18 szt. 
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2. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ. 
Dwuskrzydłowa, z plecówką z 
płyty HDF. 
wysokość całkowita 254 cm (+/- 2 
cm), 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm (+/- 2 cm), 
szer.80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
W górnej części drążek do 
zawieszania ubrań na wieszakach, 
od dołu na wys. 25 cem  półka-
wyjmowana. 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm (+/- 2 cm), 
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
Wyposażona w 1 poziomą półkę z 
możliwością regulacji. 
Szafa zamykana na klucz. 
Kolor buk  

Wszystkie szafy mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości  
i jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szaf razem obok siebie 

z szafami  z poz. 1 (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

 

 

 
 
 

8 szt. 

3. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ. 
wysokość całkowita 254 cm(+/- 2 
cm), 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm (+/- 2 cm), 
szer.80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 

 

1 szt. 
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Szafa podzielona pionowo na 2 
równe części – jedna komora 
ubraniowa, w górnej części 
drążek do zawieszania ubrań na 
wieszakach, od dołu na wys. 25 
cem  półka-wyjmowana, druga 
komora wyposażona w półki. 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm (+/- 2 cm), 
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
Nadstawka wyposażona w 1 
półkę z możliwością regulacji. 
Szafa zamykana na klucz. 
Kolor buk  

Szafa ma zostać dostarczona o 
jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafy razem obok 

siebie z szafami  z poz. 1, 2 (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

4. REGAŁ częściowo zamknięty 

Zamykany na klucz 

Wymiary regału: 

wys. 180 cm (+/- 2 cm), 

szer. 80 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 

Kolor buk. 

- regał z drzwiami zamykającymi 2 

rzędy półek na dole, 3 górne półki 

otwarte 

- pięć rzędów półek mieszczących 
standardowe segregatory 
biurowe 
- top górny i top dolny gr. min. 
25mm 

 
 
 
 

12 szt. 
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- - półki wewnątrz z regulowaną 
wysokością - z wyjątkiem jednej 
- plecówka z płyty HDF 
 od strony widocznej w kolorze 
takim samym jak regał. 
Regały mają zostać dostarczona o 
jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie regału razem obok 

siebie z regałami  z poz. 5, 6, (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

 

 
 
 

5. REGAŁ WYSOKI Z DRZWIAMI 
GÓRNYMI SZKLANYMI 

Wymiary regału: 

wys. 180 cm (+/- 2 cm), 

szer. 80 cm(+/- 2 cm),  

głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 

Kolor buk 

- regał wysoki z drzwiami  pełnymi 

zamykającymi osobno 2 rzędy 

półek dolnych – zamykane na 

klucz i 3 rzędy półek górnych 

zamykane drzwiczkami szklanymi 

bezpiecznymi (szkło bezpieczne) 

- pięć rzędów półek mieszczących 

standardowe segregatory 

biurowe 

- drzwiczki szklane bezpieczne, 

przezroczyste gr. min. 4-5 mm 

- półki wewnątrz z regulowaną 

wysokością (z wyjątkiem jednej). 

- plecówka z płyty HDF 

 

 
 
 
 
 

8 szt. 
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od strony widocznej w kolorze 
takim samym jak regał. 
Regały mają zostać dostarczona o 
jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie regału razem obok 

siebie z regałami z poz. 4, 6 (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości) 

 

6. REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI 
 
Wymiary regału: 

wys. 180 cm (+/- 2 cm), 

szer. 80 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 

 

Kolor buk. 

- regał wysoki otwarty 
- pięć rzędów półek mieszczących 
standardowe segregatory 
biurowe 
- półki wewnątrz z regulowaną 
wysokością - z wyjątkiem jednej 
- plecówka  z z płyty HDF 
od strony widocznej w kolorze 
takim samym jak regał. 
Regały mają zostać dostarczona o 
jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie regału razem obok 

siebie z regałami z poz. 4, 5, (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości 

 

 
 

 

 

 

2 szt. 
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7. SZAFKA 
Dwuskrzydłowa, z plecówką  
z płyty HDF 
Wymiary szafki:  
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 
wys. 80 cm (+/- 2 cm), 
Zamykana na klucz. 
wyposażona w półkę z 
możliwością regulacji 
Kolor buk. 

Wszystkie szafki  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 

 

 
 
 
 

20 szt. 

8. BIURKO PROSTE. 
 
Wymiary biurka:  

szer. 150 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 70 cm (+/- 2 cm), 

wys. 75 cm (+/- 2 cm), 

Z przodu biurka i z boku 

przesłona. Przednia przesłona o 

wys. min. 50 cm, wyposażone w 2 

przepustki kablowe 

umożliwiające prowadzenie kabli 

pod blatem biurka.  

Kolor: buk 

Wszystkie biurka  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
 

 
 
 

10 szt. 
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9. KONTENEREK mobilny 3 
szufladkowy  
zamykany na klucz, na mobilnych 
kółkach, zamykany zamkiem 
centralnym. 
 
Wymiary kontenerka:  
wys. 53 cm (+/- 2 cm), 

szer. 42cm (+/- 2 cm), 

głęb. 55 cm (+/- 2 cm), 

Kolor buk. 

Wszystkie kontenerki  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 

 
 
 

 

27 szt. 

10. BIURKO ERGONOMICZNE 

NAROŻNE LEWE. 

Wymiary (s x g x w):  150 cm -  

nie mniejsza niż 150 cm – nie 

większa niż 152 cm x 70cm nie 

mniejsza niż 70 cm – nie większa 

niż 72 cm x 140 cm - nie mniejsza 

niż 140 cm – nie większa niż 142 

cm x 60 cm- nie mniejsza niż 60 

cm – nie większa niż 62 cm  x 

wys.75 cm – nie większa niż 75 

cm – nie mniejsza niż 73 cm. 

Szerokość 150cm – nie mniejsza 

niż 150 cm – nie większe niż 152 

cm. 

 
 
 

10 szt. 
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Głębokość 140 cm – nie mniejsza 

niż 140 cm – nie większe niż 142 

cm. 

Wysokość 75 cm– nie większa niż 

75 cm – nie mniejsza niż 73 cm. 

Wykonanie ergonomiczne. Dolny 

przedni panel kryjący nogi – wys. 

min 50 cm. Przepustki kablowe 2 

szt. umożliwiające prowadzenie 

kabli pod blatem biurka. 

Wyposażone w stopki nie 

rysujące i nie pozostawiające 

śladów na podłodze. 

Kolor buk. 

Wszystkie biurka  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
 
 
 

11. BIURKO ERGONOMICZNE 

NAROŻNE PRAWE. 

Wymiary (s x g x w):  150 cm -    

cm x 70cm nie mniejsza niż 70 cm 

– nie większa niż 72 cm x 140 cm - 

nie mniejsza niż 140 cm – nie 

większa niż 142 cm x 60 cm- nie 

mniejsza niż 60 cm – nie większa 

niż 62 cm  x wys.75 cm – nie 

większa niż 75 cm – nie mniejsza 

niż 73 cm. 

Szerokość 150cm – nie mniejsza 

niż 150 cm – nie większe niż 152 

cm. 

Głębokość 140 cm – nie mniejsza 

niż 140 cm – nie większe niż 142 

cm. 

 

 
 

 

10 szt. 
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Wysokość 75 cm– nie większa niż 

75 cm – nie mniejsza niż 73 cm. 

 

Wykonanie ergonomiczne. Dolny 

przedni panel . kryjący nogi - wys. 

min 50 cm Przepustki kablowe  

umożliwiają prowadzenie kabli 

pod blatem stołu. Wyposażone w 

stopki nie rysujące i nie 

pozostawiające śladów na 

podłodze. 

Kolor buk 

 

Wszystkie biurka  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
 

 

12. KONTENEREK STACJONARNY 4 
SZUFLADKOWY -  dostawka do 
biurka NAROŻNEGO dot. poz. 10, 
11 
Zamykany zamkiem centralnym  
Wymiary kontenerka: 
wys. 75 cm nie większa niż 75 cm 

– nie mniejsza niż 73 cm,  

szer.55 -  nie mniejsza niż 55 cm – 

nie większa niż 57cm, 

głęb. 60 cm nie mniejsza niż 60 

cm – nie większa niż 62 cm 

Zamykany zamkiem centralnym.  

Kolor buk. 

Kontenerki maja zostać 

dostarczone o jednakowej 

wysokości, głębokości co w poz. 

nr 10, 11  - biurko. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie kontenerka  razeme z 

 
 

 

 

 

 

 

 

20 szt. 



Strona 13 z 33 
  

biurkiem (jako 

przedłużeniebiurka) dot. poz.10, 

11 (z zachowaniem jednolitej 

wysokości i głębokości).  

 

13. STOLIK KWADRATOWY. 

O wymiarach: blat 80 cm x 80 cm, 

wys. 75 cm. Blat o grubości 2,8 

cm, nogi okrągłe rozmiaru Ø ok. 

4,5-5 cm, z możliwością regulacji 

kolor czarny. Nogi mają być 

przykręcone do stelaża, a nie 

bezpośrednio do biurka.  

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Wszystkie stoliki  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
 

 

 

1 szt. 
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14. SZAFA Z NADSTAWKĄ Z 
PÓŁKAMI 

Wymiary szafy: 
wys. 200 cm 
szer.100 cm  
głęb. 70 cm  
Wyposażona w półki 5 szt.  
o równej wysokości mieszczące 
standardowe segregatory 
biurowe, z możliwością regulacji. 
Wymiary nadstawki: 

wys. 80 cm 

szer. 100 cm 

głęb. 70 cm 

Wyposażona w 1 półkę z 
możliwością regulacji. 
Szafa zamykana na klucz. 
Kolor: buk,  
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Wszystkie szafy  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szaf razem obok siebie  

(z zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

 

5 szt. 

15. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ. 
wysokość całkowita 254 cm 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm 
szer.80 cm 
głęb. 60 cm 
 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm 

 

3 szt. 
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szer. 80 cm 
głęb. 60 cm 
Szafa zamykana na klucz. 
W górnej części drążek do 
zawieszania ubrań na wieszakach, 
od dołu na wys. 25 cem półka-
wyjmowana. 
Nadstawka wyposażona w 1 
półkę. 
Kolor buk  

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Wszystkie szafy  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szaf razem obok siebie  

(z zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

 
 

16. SZAFKI stojące zamknięte - ze 
wspólnym blatem 
Na komplet składa się: 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 85 
cm  
(razem z blatem), szer. 80 cm, 
głęb. 50 cm 
1 półka 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 85 
cm  
(razem z blatem), szer. 60 cm, 
głęb. 50 
1 półka 
Szafki usadowione na cokołach 
Kolor buk 
Kolor blatu do uzgodnienia 

 1 Kpl. 
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Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafki  mają zostać dostarczone o 

jednakowej wysokości, głębokości 

i o jednakowym wyglądzie co w 

poz. 17. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem jednolitej 

wysokości) co wpoz17 

17. SZAFKA stojąca zamknięta, bez 
blatu pod zlewozmywak 
- szafka o wymiarach: wys. 85 cm  
szer. 80 cm, głęb. 50 
Szafka usadowione na cokole 
Dot. poz. 16 
Kolor buk 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Szafka  ma zostać dostarczona o 

jednakowej wysokości, głębokości 

i o jednakowym wyglądzie co w 

poz. 16. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem jednolitej 

wysokości) co wpoz16 

 

1 szt. 

18. SZAFKA 
Wymiary szafki:  
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 50 cm (+/- 2 cm), 
wys. 100 cm (+/- 2 cm), 
Zamykana na klucz. 
wyposażona w półkę z 
możliwością regulacji. 
 
Kolor buk.  

1 szt. 
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19. SZAFKI stojące zamknięte - ze 
wspólnym blatem 
Na komplet składają się 2 szafki 
ze wspólnym blatem: 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 120 
cm  
, szer. 80 cm, głęb. 42 cm, 
2 półki, zamykana pełnymi 
drzwiami, Zamykane na klucz 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 120 
cm  
, szer. 80 cm, głęb. 42 cm,  
2 półki, zamykana, - drzwiczki 
szklane bezpieczne mleczne 
 gr. min 4- 5mm, w ramach 
aluminowych 
- razem szerokość szafek 160 cm 
Szafki usadowione na cokołach, 
ze wspólnym blatem 
Uchwyty aluminiowe 
Do uzgodnienia strona po której 
ma znajdować się szafka z 
drzwiczkami szklanymi 
bezpiecznymi 
Kolor: do uzgodnienia 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Szafka  ma zostać dostarczona o 

jednakowej wysokości, szerokości 

i głębokości o jednakowym 

wyglądzie co w poz. 20 

 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

 

 

2 Kpl. 
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siebie  (z zachowaniem jednolitej 

wysokości) co wpoz.20 

20. SZAFKA stojąca zamknięta 
o wymiarach: wys. 120 cm  
, szer. 80 cm, głęb. 42 cm, 
2 półki, zamykana, 
Szafka usadowiona na cokole. 
Uchwyty aluminiowe 
Zamykana na klucz. 
Dot. poz. 19 
Kolor: do uzgodnienia 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Szafka  ma zostać dostarczona o 

jednakowej wysokości, szerokości 

i głębokości o jednakowym 

wyglądzie co w poz. 19 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem jednolitej 

wysokości) co wpoz.19 

 
 

1 szt. 
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21. SZAFA Z NADSTAWKĄ 
Zamykana na klucz 
Wymiary szafy: 
wys. 148 cm 
szer.95 cm  
głęb. 50 cm  
Wyposażona w półki o równej 
wysokości z możliwością regulacji. 
Szafa dwudrzwiowa (w połowie 

dzielona, góra i dół, w układzie 2 

szafki). Drzwi otwierane 

niezależnie 

każda z szafek dzielona pionowo 

na 2 równe komory, każda 

komora wyposażona w 1 półkę z 

możliwością regulacji 

Nadstawka dwudrzwiowa 

Wymiary nadstawki: 

wys. 74 cm 

szer. 95 cm 

głęb. 50 cm 

Nadstawka dzielona pionowo na 

2 równe komory, każda komora 

wyposażona w 1 półkę z 

możliwością regulacji 

Kolor buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafy  mają zostać dostarczone o 

jednakowej wysokości, głębokości 

i o jednakowym wyglądzie  

 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem jednolitej 

wysokości 

 

 

      
 
 

3 szt. 
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22. SZAFKA WISZĄCA 
Zamykana na klucz, wyposażona 
w półkę z możliwością regulacji  
Wymiary szafki: 

wys. 50 cm (+/- 2 cm), 

szer. 90 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 25 cm (+/- 2 cm), 

Kolor – buk 
Wyposażona w niezbędne 
elementy umożliwiające montaż  
powieszenia w miejscu 
wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 

J 

18 szt. 

23. SZAFKA STOJĄCA ZAMYKANA 
Wyposażona w 3 półki z 
możliwością regulacji 
Wymiary szafki: 

wys. 80 cm 

szer. 45 cm 

głęb. 40 cm 

Kolor buk 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafki  mają zostać dostarczone o 

jednakowej wysokości, głębokości 

i o jednakowym wyglądzie  

 

3 szt. 

24. STOLIK KWADRATOWY. 

O wymiarach: blat 90 cm x 90 cm, 

wys. 75 cm. Blat o grubości 2,8 

cm, nogi okrągłe rozmiaru Ø ok. 

4,5-5 cm, z możliwością regulacji 

kolor czarny. Nogi mają być 

przykręcone do stelaża, a nie 

bezpośrednio do biurka.  

Kolor – buk 

 

 

3 szt. 
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Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

stoliki mają zostać dostarczone o 

jednakowej wysokości, głębokości 

i o jednakowym wyglądzie  

25. BIURKO Z SZUFLADAMI 
Z prawej strony pod blatem 2 
szuflady – każda o wys. 14 cm, 
szer. 28 cm wys. Z przodu 
zakrywająca blenda. 
Na blacie, po prawej stronie 
przelotka. 
 
Wymiary biurka: 

wys.75 cm 

szer. 110 cm 

głęb. 65 cm 

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

 

1 szt. 

26 STOLIK OKRĄGŁY 
Blat okrągły, średnica  nie większa 
niż 65 cm, nie mniejsza niż 63cm,  
wys. 73 cm, nie większa niż 73 
cm, nie mniejsza niż 71 cm. 
Podstawa jak na zdjęciu. 
Kolor - buk 

 

  
 
 
 

3 

 



Strona 22 z 33 
  

 
 

Część 2: „Meble na potrzeby wyposażenia rejonu zakwaterowania Kompanii I rocznika” 
 

Meble -  miejsce wykonania Przedmiotu Umowy: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ul. Słowackiego 52/54; 
 

 
 

L.p Asortyment Rysunki, zdjęcia podglądowe Ilość szt. 

    

1. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ, WOLNOSTOJĄCA 
wysokość całkowita 300 cm 
 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm 
szer.70 cm  
głęb. 60 cm  
Szafa dzielona pionowo na 2 
równe komory, wymiar 1 komory 
szer. 35 cm, każda komora 
wyposażona w półki 4 szt. z 
czego dolna półka wys. 35 cm, 
pozostałe półki o równej 
wysokości ok. 26-28 cm. Półki z 
możliwością regulacji 
Wymiary nadstawki: 

wys. 120 cm 

szer. 70 cm 

głęb. 60 cm 

Nadstawka dzielona pionowo na 
2 równe komory, wymiar 1 
komory szer. 35 cm, każda 
komora wyposażona w drążek do 
zawieszania ubrań na 
wieszakach. 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

 

 

32 szt. 
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szafa stojąca ma zostać 
dostarczona o jednakowej 
wysokości, głębokości,  , 
jednakowym wyglądzie), 
wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 
Kolor - buk 
Szafy mają być stawiane w 
zestawie po 2 szt. obok siebie, 
mają być połączone śrubami 
rzymskimi. 

2. SZAFA Z NADSTAWKĄ 
z półkami z możliwością regulacji, 
zamykana na klucz. 
wysokość całkowita 300 cm 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm 
szer.70 cm  
głęb. 60 cm  
Wymiary nadstawki: 

wys. 120 cm 

szer. 70 cm 

głęb. 60 cm 

Kolor - buk 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafa stojąca ma zostać 
dostarczona o jednakowej 
wysokości, głębokości,  , 
jednakowym wyglądzie), 
wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 
 
Kolor - buk 
Szafy mają być stawiane w 
zestawie po 2 szt. obok siebie, 
mają być połączone śrubami 
rzymskimi. 

 

4 szt. 
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3. STOLIK KWADRATOWY. 

O wymiarach: blat 80 cm x 80 

cm, wys. 75 cm. Blat o grubości 

2,8 cm, nogi okrągłe rozmiaru Ø 

ok. 4,5-5 cm, z możliwością 

regulacji kolor czarny. Nogi mają 

być przykręcone do stelaża,  

a nie bezpośrednio do biurka. 

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca 

stoliki mają zostać dostarczone o 
jednakowej wysokości, 
głębokości,  , jednakowym 
wyglądzie 

 
3 szt. 

4. BIURKO Z KONTENEREM 
ZINTEGROWANYM ORAZ 
Z SZUFLADĄ. 
Z lewej strony pod blatem 
kontener o szer. 40 cm, 
zamykany drzwiczkami , 
przedzielony 1 poziomą półką na 
komory z możliwością regulacji, 
dolna komora o wys. 35 cm, pod 
blatem szuflada wys. 10 cm. Z 
przodu zakrywająca blenda 
 
Wymiary biurka: 

wys.75 cm (+/- 2 cm) 

szer. 120 cm (+/- 2 cm) 

głęb. 70 cm (+/- 2 cm) 

Kolor – buk 
biurka mają zostać dostarczone o 
jednakowej wysokości, 
głębokości,  , jednakowym 
wyglądzie 

  

3 szt. 
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Część 3: „Szafy metalowe na potrzeby wyposażenia rejonu zakwaterowania Kompanii I rocznika” 
 

Meble -  miejsce wykonania Przedmiotu Umowy: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ul. Słowackiego 52/54; 
 

 

L.p Asortyment Rysunki, zdjęcia podglądowe Ilość szt. 

    

1 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 1 

DRZWIOWA - słupek:  

Wymiary: 

Wys. 240 cm 

Szer. 40 cm 

Głeb. 60 cm 

zamykana zamkiem patentowym. 

Przedzielona na 3 części: górna półka wys. 

40 cm, srodkowa wysok. 165 cm 

wyposażona w drążek do wieszania ubrań, 

dolna częśc (półka ) wysok. ok.35 cm, 

wyposażona w system otworów 

wentylacyjnych ( poprzez które odbywa się 

wentylacja szafy) Kolor szary według palety 

RAL 7001.( kolor szary).  

Wymiar mebla istotny, przeznaczony pod 

konkretne miejsce, ograniczenie miejsca 

szafy mają zostać dostarczone o jednakowej 

wysokości, głębokości,  , jednakowym 

wyglądzie, 

wykonanie umożliwiające ustawienie razem. 
 

 

 

 

 

80 szt. 
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Część 4: „Meble na potrzeby wyposażenia Domu Studenckiego w Warszawie ” 

 
Meble - miejsce wykonania Przedmiotu Umowy Dom Studencki w Warszawie ul. Falęcka 9/11 

 
 

L.p Asortyment Rysunki, zdjęcia podglądowe Ilość szt. 

    

1 Szafka kuchenna dolna stojąca z blatem, 

(na nóżkach z zabezpieczeniem przed 

rysowaniem podłogi) typu Family Line lub 

równoważna pod względem wymiarów, 

kolorystyki, użytych materiałów oraz 

ogólnego wyglądu. 

Szafka kuchenna stojąca z blatem, 
wyposażona  w 3 szuflady – w tym 1 górna 
szuflada z pojemnikiem z przegródkami na 
sztuce,  
szer. 80cm (+/- 2 cm), 
wys.82cm (+/- 2 cm), 
 gł. 46 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z modelem: 
BRW 
Kolor blatu Kashmir white–tożsamy z 
modelem BRW. 
Wszystkie szafki stojące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości, jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 
 
Załącznik nr 1 str.30 i 31 

 

3 szt. 

2 Szafka kuchenna dolna stojąca wraz ze 

zlewozmywakiem, 

(na nóżkach z zabezpieczeniem przed 

rysowaniem podłogi) typu Family Line lub 

równoważna pod względem wymiarów, 

kolorystyki, użytych materiałów oraz 

ogólnego wyglądu. 

 

 

4 szt 
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Szafka kuchenna stojąca ze 
zlewozmywakiem, wymiary: 
szer. 80cm (+/- 2 cm),  
wys.82cm (+/- 2 cm), 
gł. 46 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z modelem: 
BRW 
Wszystkie szafki stojące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 
 
Załącznik nr 1 str. 30 i 31 

3 Szafka kuchenna dolna stojąca z blatem, 

(na nóżkach z zabezpieczeniem przed 

rysowaniem podłogi) typu Family Line lub 

równoważna pod względem wymiarów, 

kolorystyki, użytych materiałów oraz 

ogólnego wyglądu. 

Szafka kuchenna stojąca z blatem, 
1 szuflada na górze z pojemnikiem z  
przegródkami na sztuce, reszta zamknięta z 
1 półką, wymiary: 
szer. 40cm(+/- 2 cm), 
 wys.82cm(+/- 2 cm), 
 gł. 46 cm (+/- 2 cm), 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z modelem: 
BRW 
Kolor blatu Kashmir white–tożsamy z 
modelem BRW. 
 
szafka stojąca ma zostać dostarczona o 

jednakowej wysokości, głębokości,  , 

jednakowym wyglądzie (co szafka w poz. nr 

1, 2), wykonanie umożliwiające ustawienie 

razem 

Załącznik nr 1 str. 30 i 31 

 

1 szt 
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4 Szafka kuchenna górna wisząca z suszarką, 

(na naczynia) typu Family Line lub 

równoważna pod względem wymiarów, 

kolorystyki, użytych materiałów oraz 

ogólnego wyglądu. 

Szafka kuchenna wisząca z suszarką, 
wymiary: 
 szer. 80cm (+/- 2 cm),  
 wys.72cm (+/- 2 cm),  
 gł. 30 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z modelem: 
BRW 
 
Wszystkie szafki wiszące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie/zawieszenie razem. 
 
Wyposażona w niezbędne elementy 
umożliwiające montaż  powieszenia w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Załącznik nr 1 str.30 i 31 

 

 

4 szt. 

5 Szafka kuchenna górna wisząca (otwierana 

podwójnie poziomo), 

zamknięta typu Family Line lub równoważna 

pod względem wymiarów, kolorystyki, 

użytych materiałów oraz ogólnego wyglądu. 

 

Szafka kuchenna wiszącai zamknięta, 
wymiary; 
szer. 80cm (+/- 2 cm), ,  
wys.72cm  (+/- 2 cm),  
gł. 30 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z modelem: 
BRW 
 
Wszystkie szafki wiszące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 

 

4 szt. 
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głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie/zawieszenie razem (również z 
szafkami co wpoz. 4.) 
 
Wyposażona w niezbędne elementy 
umożliwiające montaż  powieszenia w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
 
Załącznik nr 1 str. 30 i 31 

6 Tapczan/łóżko 1 osobowy,  

Wymiary: długość: 199-204 cm 

szerokość: 80 -85cm 

wysokość: 45-55 cm, 

posiada pojemnik na pościel, powierzchnia 

spania wykonana jest z użyciem sprężyn 

bonellowych, Tapczan otwierany jest z 

boku. 

Skrzynia w wybarwieniu w kolorze: buku. 

Górna część tapicerowana – powierzchnia 

do spania trwałą tkaniną o jednolitej 

barwie, odporną na zmechacenia i ścieranie 

(odcień szary) kolor do uzgodnienia. 

 

Wymiar mebla istotny, przeznaczony pod 

konkretne miejsce, ograniczenie miejsca. 

 

 
 

  

1 szt 
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Załącznik nr 1 – do poz. nr 1, 2, 3, 4, 5 – dot. części 4. 
Zamawiającemu zależy na zachowaniu jak najbardziej zbliżonej stylistyki i wyglądzie mebla ze względu na znajdujące się już elementy obecnie na wyposażeniu.   

 
Uwaga: 

Wszystkie szafki wiszące jak i stojące mają zostać dostarczone o jednakowej wysokości, głębokości, szerokości , jednakowym wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie/zawieszenie razem. 
 
Załączone Fotografie są podglądowe, zamieszczone informacje w celu ułatwieniu i zrozumieniu oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do poz. 1, 2, 3, 4, 5 – opisu 
przedmiotu zamówienia. 
Przykładowe zdjęcie ze strony http://kuchnie.brw.com.pl 
 

Szafki kuchenne serii ,,FAMILY LINE”- PESEN 2 
 
 

  

Materiał: płyta MDF, płyta meblowa, grubość: min.19,5mm, wybarwienie frontu: Dąb Sonoma – kolorystyka według BRW 

  
 
 
 

Kolor blatu: Kashmir white – według BRW. 
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Część 5: „Fotele i krzesła” 
 

Meble -  miejsce wykonania Przedmiotu Umowy: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ul. Słowackiego 52/54; 
 

 

L.p Asortyment Rysunki, zdjęcia podglądowe Ilość szt. 

  
 

  

1 Krzesło biurowe  
Typu Nodi BS HD lub równoważne pod 
względem wymiarów, kolorystyki, użytych 
materiałów oraz ogólnego wygladu. 
Ergonomiczne z regulowanym zagłówkiem. 
Podstawa jezdna trwała (min. 5 ramienna, 
zapobiegająca przewróceniu) oraz elementy 
plastikowe, rama oparcia podłokietniki w 
kolorze czarnym. 
Oparcie oraz zagłówek pokryte siatką w 

kolorze czarnym. Oparcie posiada profil 

części lędźwiowej kręgosłupa, którego 

wysokość jest regulowana 

Krzesło wyposazone jest w  synchroniczny 

mechanizm ruchowy lub równoważny 

umozliwiajacy płynny ruch siedziska i 

oparcia. Posiada regulację głębokości 

siedziska oraz regulowane podłokietniki oraz 

regulację całego siedziska góra-dól, aby 

ustawić krzesło na własciwej wysokości 

względem biurka (za płynną regulację 

odpowiada podnośnik pneumatyczny). 

Krzesło posiada kółka do powierzchni 

min.dywanowych 

Siedzisko tapicerowane trwałą tkaniną o 

jednolitej barwie, odporną na zmechacenia i 

ścieranie – kolor czarny 

 

 

 

30 szt. 
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2 Krzesło konferencyjne, 
 typu Arioso lub równoważne pod względem 
wymiarów, kolorystyki, użytych materiałów 
oraz ogólnego wyglądu. 
Siedzisko i oparcie oddzielne,  
miękkie, tapicerowane. Uchwyt w górnej 

części oparcia ułatwiający przenoszenie 

krzesła. Metalowa rama/stelaż krzesła- kolor 

czarny, możliwość składowania w stosie 

(sztampowania).  

Tkanina z włókna syntetycznego, 

charakteryzuje się odpornością na śieranie 

Posiada wyrazny splot włókien, który nie 

nadaje tkaninie efektu szorstkości 

Tkanina obiciowa (odcień niebieski – do 

uzgodnienia) 

100% syntetyczna przeznaczona dla krzeseł 

biurowych (np. tkanina C) 

 

22 szt. 

3 TABORET OBROTOWY (na kółkach) 

Okrągłe siedzisko lakierowane ze sklejki w 

kolorze buku. Dzwignia umieszczona pod 

siedziskiem  

umożliwia płynnie regulować wysokość 

taboretu w czasie użytkowania. Silidna 

stalowa podstawa z kółkami o powierzchni 

twardych (nie niszczące powierzchni)  

Zakres regulacji siedziska 40-53 cm (+/1 cm), 

regulacja wysokości za pomocą podnośnika 

pneumatycznego, siedzisko min.: 34 cm/ 2 

cm (srednica grubości) 

Kolor sklejki - buk 
 

25 szt. 

 


