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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 

Meble laboratoryjne 

 

1. Meble laboratoryjne powinny być wykonane z materiałów posiadających wymagane 

świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach laboratoryjnych 

(wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, kwasy i zasady). 

Należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli od 

wymiarów rzeczywistych w zakresie +/-10%. W celach poglądowych Wykonawca 

winien załączyć katalogi mebli odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia 

oraz próbki materiałów. Wymaga się wizji w wyposażanych pomieszczeniach celem 

dokładnego pomiaru. Kolory zostaną uzgodnione z wybranym oferentem po 

dostarczeniu próbek wg oznaczenia i symboli próbek. 

2. Stelaże stanowisk laboratoryjnych: wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych 

(przyściennych oraz wyspowych) i szaf laboratoryjnych A-kształtne, wykonane w 

całości (boki oraz wszystkie poprzeczki stelaży) z zamkniętych kształtowników 

stalowych o wymiarach co najmniej 30 x 30 mm, malowanych proszkowo gładkimi, 

łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, łączenia niewidoczne dla użytkownika, 

gładkie. Zbudowane w taki sposób aby blaty były podparte na całym obwodzie 

(nośność minimum 150kg). Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki 

(najdłuższy pojedynczy stelaż ok. 120cm), nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze 

wspólnym bokiem. Wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie oraz regulację 

wysokości. Wysokość stelaży podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek. 

3. Blaty robocze: ciągłe na całej długości bez żadnych szczelin i łączeń, wykonane z 

mieszanki żywic fenolitycznych typu TRESPA (o grubości co najmniej 16mm) bez 

podniesionego obrzeża (z wyjątkiem blatów przy zlewach), wykazującej się wysoką 

odpornością na uderzenia, odpornością na wysoką, wytrzymałością na zginanie i 

rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na 

promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. 

Wykończenie brzegowe w kolorystyce dostosowanej do koloru blatu. Na styku blatów 

o różnych poziomach wysokości mebli wymaga się dodatkowych pionowych 

maskownic z laminatu łączących poszczególne blaty i osłaniających odkrytą 

konstrukcję boczną mebli. Wszystkie narożniki i krawędzie blatów nieprzylegające do 

ścian powinny być zaokrąglone. 

4. Szafy wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC grubości 2mm, 

trudnopalnej, gr. płyty co najmniej 18 mm, półki w meblach, wykonane w tej samej 

technologii o obciążeniu min. do 40 kg przy rozpiętości półki do 900 mm, wyjmowane. 

Zawiasy wysokiej jakości odporne na rdzę, prowadnice szuflad o wysokiej jakości z 

funkcją samodomykania. Wszystkie frontowe krawędzie i narożniki powinny być 

zaokrąglone. 



5. Gwarancja – co najmniej 36 miesięcy. 

POMIESZCZENIE 1 

1. Stanowisko zlewowe 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1500 x 600 x 900 mm ze zlewozmywakiem nakładanym 

2-komorowym z powierzchnią ociekową wykonanym ze stali nierdzewnej (szerokość 

1200 mm). Powierzchnia ociekowa usytuowana z lewej strony. Pozostała część blatu 

wykonana z żywicy fenolowej. Przestrzeń pod blatem zabudowana 1x szafką 800 mm 

dwudrzwiową zlewową, 1x szafką 350 mm z czterema szufladami oraz 1x 300 mm 

półkami otwartymi. 

2. Przyścienny stół laboratoryjny L-kształtny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 2900/3500 x 600 x 900 mm. Przestrzeń pod blatem 

zabudowana: 1x szafką 600 mm jednodrzwiową z szufladą, 3x  szafką 400 mm 

jednodrzwiową z szufladą oraz 1x szafką 600 mm narożną z półką. Pozostała przestrzeń 

z przeznaczeniem na miejsca do siedzenia. Drzwi w szafkach zamykane na klucz. 

3. Stół laboratoryjny wyspowy 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 2000 x 1200 x 900 mm. Przestrzeń pod blatem (po obu 

krótszych bokach stołu) zabudowana2x szafką 1100 mm 3 o głębokości 600 mm, 

trzydrzwiową z półkami z drzwiami zamykanymi na klucz (1-2 półki), pozostała 

przestrzeń bez zabudowy. Drzwi w szafkach zamykane na klucz. 

4. Przyścienny stół laboratoryjny 

O wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1100 x 600 x 900 mm. Przestrzeń pod blatem 

zabudowana 1x z szafką 1000 mm dwudrzwiową z półką. Szafka zamykana na klucz. 

5. Przyścienny stół laboratoryjny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 600 mm, brak zabudowy podblatowej. 

6. Przyścienny stół laboratoryjny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2300 x 600 x 900 mm. Przestrzeń pod blatem 

zabudowana: 4 x szafką 520 mm jednodrzwiową z półkami. Szafki zamykane na klucz. 

7. Szafka laminowana wisząca (szt. 3) 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 300 x 600 mm. Szafka w całości wykonana z 

laminatu z doklejką PVC o grubości 2 mm. Szafka dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafka 

wyposażona w półkę. 

8. Szafka laminowana wisząca 

O wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 300 x 600 mm. Szafka w całości wykonana z 

laminatu z doklejką PVC o grubości 2 mm. Szafka dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafka 

wyposażona w półkę. 

9. Szafka laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.)  1200 x 600 x 900 mm. Blat szafki wykonany z laminatu 

postforming o grubości co najmniej 38 mm, z doklejką PVC o grubości 2 mm. Szafka 

dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w półkę. Szafka na cokole. Drzwi szafki 

zamykane na klucz. 

10. Stolik pod suszarkę 



o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 500 mm.  Bat wykonany z laminatu 

postforming o grubości 38 mm, brak zabudowy podblatowej. 

 

POMIESZCZENIE 2 

1. Szafa laminowana (szt. 2) 

O wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1150 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami 

przesuwnymi. Szafa na cokole, wykonana z laminatu wysokiej jakości z wykończeniową 

doklejką PVC. Mebel samonośny (posiadający wszystkie ściany), wyposażony w pięć 

półek. 

2. Szafka laminowana wisząca (szt. 4) 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 300 x 600 mm. Szafka wykonana z laminatu z 

doklejką PVC o grubości 2 mm. Szafka dwudrzwiowa, drzwi przeszklone. Szafka 

wyposażona w półkę. Drzwi zamykane na klucz. 

3. Przyścienny stół laboratoryjny L-kształtny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 2000/2400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z żywicy 

fenolitycznej typu Trespa z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia. W 

blacie znajduje się 1 x zlew ceramiczny 445 x 445 mm.  Z blatu przy zlewie 

wyprowadzona armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką chemoodporną EPS 

oraz oczomyjka jednookularowa. Przestrzeń pod blatem zabudowana 1 x szafką 800 

mm dwudrzwiową z półką oraz dwiema szufladami, 1 x szafką 400 mm jednodrzwiową 

z półką, 1 x szafką 900 mm instalacyjną. Pozostała przestrzeń – 600 mm z 

przeznaczeniem na wytwornicę lodu. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości 

prowadnice z funkcją samodomykania. Szafki, szuflady i półki wykonane z laminatu 

wysokiej jakości z doklejką PVC. Drzwi szafek zamykane na klucz. Nad zlewem ociekacz 

kołkowy naścienny. 

4. Przyścienny stół laboratoryjny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm. Przestrzeń pod blatem 

zabudowana 1 x szafką 1100 mm dwudrzwiową z półką. Szafka zamykana na klucz. 

5. Stół laboratoryjny wyspowy 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3000 x 1500 x 900 mm, blat wykonany z żywicy 

fenolitycznej typu Trespa, stelaże A kształtne, malowane proszkowo. Z jednej strony 

rogi stołu ścięte. Na stole nadstawka dwupółkowa o szerokości 2400 mm. Nadstawka 

wykonana ze stali ocynkowanej o grubości co najmniej 1,5 mm malowanej proszkowo 

chemoodporną farbą epoksydową. Kolumna nadstawki o wymiarach: 160 x 65 x 800 

mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym 

VSG, o grubości 6 mm. Półki nadstawki powinny posiadać podniesione obrzeże 

zapobiegające zsuwaniu się umieszczonych na nich przedmiotów. W kolumnach 

nadstawki umieszczone gniazd elektryczne 230V w ilości 2 sztuk na kolumnę (3 x 2 x 

230V). 

Przestrzeń pod blatem zabudowana: 



4 x szafką 600 mm jednodrzwiową z półką oraz szufladą. Pomiędzy szafkami przestrzeń 

przeznaczona do siedzenia. Front stołu ze skośnie ściętymi narożnikami blatu 

zabudowany 1 x szafką 1400 mm otwartą z półkami. Szuflady wyposażone w wysokiej 

jakości prowadnice z funkcją samodomykania. Szafki, szuflady i półki wykonane z 

laminatu wysokiej jakości z doklejką PVC. Drzwi szafek zamykane na klucz. 

6. Stół laboratoryjny wyspowy 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3000 x 1500 x 900 mm. Blat wykonany z żywicy 

fenolitycznej typu Trespa, stelaże A kształtne, malowane proszkowo. Z jednej strony 

rogi stołu ścięte. W blacie zainstalowane gniazda wpuszczane w blat 2 x 3 x 230V. 

Przestrzeń pod blatem zabudowana: 

4 x szafką 600 mm jednodrzwiową z półką oraz szufladą. Pomiędzy szafkami przestrzeń 

przeznaczona do siedzenia. Front stołu ze skośnie ściętymi narożnikami blatu 

zabudowany 1 x szafką 1400 mm otwartą z półkami. Szuflady wyposażone w wysokiej 

jakości prowadnice z funkcją samodomykania. Szafki, szuflady i półki wykonane z 

laminatu wysokiej jakości z doklejką PVC. Drzwi szafek zamykane na klucz. 

POMIESZCZENIE 3 

1. Przyścienny stół laboratoryjny L-kształtny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 3400/2500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z żywicy 

fenolitycznej typu Trespa, z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia. W 

blacie znajduje się 1 x zlew ceramiczny 445 x 445 mm. Z blatu przy zlewie 

wyprowadzona armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką chemoodporną 

EPS. Przestrzeń pod blatem zabudowana 1 x szafką 700 mm instalacyjną. Obok szafki 

zlewowej wolna przestrzeń – 600 mm z przeznaczeniem na zmywarkę, 1 x szafką 600 

mm jednodrzwiową z półką oraz szufladą , 1 x szafką 600 mm z czterema szufladami 

oraz 1 x szafką 800 mm dwudrzwiową z półką  oraz dwiema szufladami. Szuflady 

wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z funkcją samodomykania. Szafki, szuflady 

i półki wykonane z laminatu wysokiej jakości z doklejką PVC. Drzwi szafek zamykane na 

klucz. 

 

DODATKOWO 

1. Krzesło laboratoryjne na kółkach (szt. 8) 

Wysokość siedziska 470-620 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sztucznej skóry Skai 

(zmywalnej i odpornej na działanie środków dezynfekujących), czarne, duże z miękką 

tapicerką, anatomicznie uformowane. Oparcie z regulacją wysokości i nachylenia. 

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa 

pięcioramienna wykonana z aluminium o bezpiecznej i solidnej konstrukcji. Krzesło 

powinno posiadać certyfikat GS i zgodność z wszystkimi wymogami bezpieczeństwa oraz 

co najmniej 5-letnią gwarancję. 

2. Taboret laboratoryjny na kółkach (szt. 6) 

Taboret laboratoryjny z dużym siedziskiem. Wysokość siedziska 460-630 mm, regulacja 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tapicerka ze sztucznej skóry 



Skai na piance poliuretanowej, zmywalna i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. 

Krzesło powinno posiadać certyfikat GS i zgodność z wszystkimi wymogami 

bezpieczeństwa oraz co najmniej 5-letnią gwarancję. 

3. Szafka laminowana wisząca (szt. 2) 

O wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1120 x 300 x 600 mm. Szafka wykonana z laminatu z 

doklejką PVC o grubości 2 mm. Szafka dwudrzwiowa, drzwi przeszklone. Szafka 

wyposażona w półkę. 

4. Stół laboratoryjny wyspowy (szt. 1) 

O wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z żywicy 

fenolitycznej typu Trespa, stelaże A kształtne, malowane proszkowo. Stół na kółkach, 

zabudowa przestrzeni podblatowej – wyjmowane półki.  
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