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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 
MEBLE BIUROWE I DO POMIESZCZEŃ LABORATORYJNCH 

 

Wymagania dla firm biorących udział w postępowaniu przetargowym: 

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie: 

                    zarządzanie projektami, produkcja, dostawa i serwis mebli i urządzeń 
laboratoryjnych   

Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie: 

                    zarządzanie projektami, produkcja, dostawa, montaż i serwis mebli 
laboratoryjnych  

Certyfikat BS OHSAS 18001:2007 w zakresie: 

                   zarządzanie projektami, produkcja, dostawa, montaż i serwis mebli laboratoryjnych  

 

 

MEBLE BIUROWE 
 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Meble muszą być wykonane z zachowaniem zasad należytej staranności i rzemiosła 
meblarskiego, 

Meble muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm obustronnie pokrytej 
melaminą, klasy higieniczności E1 dopuszczone do produkcji mebli na terenie UE 

Blaty biurek o grubości min. 25 mm, 

Plecy mebli - płyta HDF, grubość min. 3 mm w kolorze płyty 

wszystkie krawędzie płyt laminowanych muszą być oklejone PCV (ABS) 2 mm  

Biurka powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie przewodów do komputera, 
tzw. przelotki - miejsce montażu przelotki należy ustalić na miejscu z odbiorcą 

Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych 

Wszystkie stosowane w meblach zamki muszą posiadać po dwa kluczyki, 

Wszystkie meble muszą posiadać uchwyty metalowe  w kształcie łuku  

Podstawa szaf – na stopkach regulowanych od wewnątrz szafy  

Meble muszą być wykonane po dokładnym pomiarze w pomieszczeniach u Zamawiającego 



Kolorystyka mebli zostanie ustalona po przedstawieniu przez oferenta wzorników płyt. 

 

 

1. Szafa wolnostojąca z drzwiami przesuwnymi 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 2200 x 600 x 2000 mm. Szafa na cokole, mebel samonośny 

(posiadający wszystkie ściany), składający się z trzech modułów, wyposażony w system 

drzwi przesuwnych, jeden moduł z drążkiem na wieszaki, pozostałe moduły z półkami 

(podzielone pionowo na dwie części każdy). Szafa z zainstalowanymi zamkami. 

Rozstaw półek ~330 mm (do uzgodnienia z oferentem podczas pomiarów). W części z 

wieszakiem u góry i na dole po jednej półce. 

2. Szafa wolnostojąca z drzwiami przesuwnymi 

wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200 x 500 x 2000 mm, mebel samonośny (posiadający 

wszystkie ściany), składający się z dwóch modułów, wyposażony w system drzwi 

przesuwnych z zainstalowanymi zamkami. Podzielony na 2 części zgodnie z szerokością 

drzwi. Rozstaw półek co 250-330 mm (do uzgodnienia z oferentem podczas 

pomiarów), półki wyjmowane. 

3. Szafa wolnostojąca z drzwiami przesuwnymi 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 2300 x 600 x 2000 mm. Mebel samonośny, składający się z 

trzech modułów, wyposażony w system drzwi przesuwnych z zainstalowanymi 

zamkami. Podzielony na 3 części zgodnie z szerokością drzwi. W jednym module drążek 

na wieszaki. W pozostałych modułach półki. Rozstaw półek co 200 mm (do uzgodnienia 

z oferentem podczas pomiarów), półki wyjmowane. 

4. Szafka stojąca zabudowana (szt. 2) Wymiary: 400 x 500 x 850 mm, 1 x drzwiczki, 1 x 

półka  

5. Biurko kątowe składające się z dwóch części Wymiary: 1100/1600 x 600 x 750 mm, 2 

x kontener przejezdny 450 x 500 x 680 mm ( z trzema szufladami zamykanymi na klucz 

– 1 x zamek centralny). W blacie przepusty na kable. 

6. Biurko laminowane o wymiarach: 1100 x 600 x 750 mm, 1 x  kontener przejezdny 450 

x 500 x 680 mm (trzy szuflady, 1 x zamek centralny). W blacie przepusty na kable.  

7. Kontener przejezdny o wymiarach 400 x 600 x 750 mm z czterema szufladami (1 x 

zamek centralny) 

8. Gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty zakupu. 

 

Dodatkowo: 

2 Krzesła biurowe oraz 2 fotele biurowe z regulacją wysokości i podłokietnikami. 

 

 

 

 

 

 



Meble do pomieszczeń laboratoryjnych 

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Kolorystyka korpusów, frontów i blatów zostanie ustalona z użytkownikiem po wybraniu 

wykonawcy, który musi przedstawić paletę stosowanych kolorów w swoich wyrobach. 

Wszystkie szafy, szafki muszą być zamykane na zamek zaopatrzony w dwa kluczyki. 

 

1. Stoły laboratoryjne przyścienne. 

Stoły laboratoryjne przyścienne muszą być wykonane z części stelażowej C blatów 

zamontowanych na tych stelażach oraz szafek podwieszanych lub przejezdnych pod blatami. 

Noga C musi być wykonana z kształtownika  zamkniętego o przekroju nie mniejszym niż 60 x 

30 mm z możliwością poziomowania stopek. Pozostałe elementy stelaża muszą być wykonane 

z kształtowników zapewniających postawienie na stole urządzeń do 250 kg.  

 

2. Stoły laboratoryjne wyspowe. 

Stoły laboratoryjne wyspowe  muszą być wykonane z części stelażowej C blatów 

zamontowanych na tych stelażach oraz szafek podwieszanych  pod blatami. Noga C musi być 

wykonana z kształtownika  zamkniętego o przekroju nie mniejszym niż 60 x 30 mm z 

możliwością poziomowania stopek. Pozostałe elementy stelaża muszą być wykonane z 

kształtowników zapewniających postawienie na stole urządzeń do 250 kg.  

 

3. Stoły przejezdne. 

Stoły laboratoryjne przejezdne  muszą być wykonane z części stelażowej typu A  i blatów 

zamontowanych na tych stelażach. Stelaż  musi być wykonany z kształtowników stalowych 

zamkniętych o przekroju nie mniejszych niż 30 x 30 mm lub 60 x 30 w zależności od 

przeznaczenia. Stoły muszą być wyposażone w kółka skrętne w tym dwa z hamulcem. 

 

4. Blaty laboratoryjne z ceramiki litej wielkogabarytowej. 

Blaty z ceramiki litej wielkogabarytowej muszą być wykonane z ceramiki wielkoformatowej o 

grubości minimum 8 mm na podłożu o całkowitej grubości nie mniejszej niż 32 mm. Brzegi 

blatów muszą być  zakończone podwyższonym obrzeżem za pomocą oryginalnej ceramicznej 

płytki rantowej pokrywającą górną i boczną część blatu. Blaty muszą posiadać jak najmniejszą, 

technologicznie możliwą, ilość fug epoksydowych. 

 

5. Blaty laminowane typu postforming. 



Blaty laminowane muszą być wykonane z laminatu wysokociśnieniowego HPL o grubości 

minimum 0,8 mm powlekającego  płytę bazową Laminat HPL musi wykazywać się wysoką 

odpornością na uderzenia, temperaturę, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, 

odpornością chemiczną (np. na następujące rozpuszczalniki :metanol ,aceton, heksan, octan 

etylu, acetonitryl )  i na promieniowanie UV oraz trwałością kolorów. Grubość blatu nie 

mniejsza niż 28 mm. Przednia część blatu wykończona na półwałek. Boczne krawędzie 

zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 2 mm. 

 

6. Szafki podwieszane. 

Szafki podwieszane muszą być wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości  nie 

mniejszej niż 18 mm. Wszystkie widoczne brzegi zabezpieczone doklejką PCV o gr. 2 mm. Plecy 

szafek muszą być wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm. Drzwiczki muszą być zaopatrzone w 

zawiasy puszkowe o stopniu otwarcia min. 91 stopni. Uchwyty chemoodporne bez 

wystających elementów, o który można by było zahaczyć się odzieniem. Szuflady muszą być 

wykonane w systemie Metabox. Wszystkie szafki musza być zaopatrzone w zamki. 

 

7. Szafki wiszące. 

Szafki wiszące muszą być wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości  nie mniejszej 

niż 18 mm. Wszystkie widoczne brzegi zabezpieczone doklejką PCV o gr. 2 mm. Plecy szafek 

muszą być wykonane z płyty HDF o gr. min. 3 mm. Drzwiczki muszą być zaopatrzone w zawiasy 

puszkowe o stopniu otwarcia min. 91 stopni. Uchwyty chemoodporne bez wystających 

elementów.  

 

8. Zlewy laboratoryjne ceramiczne. 

Zlewy laboratoryjne ceramiczne muszą być wykonane z ceramiki monolitycznej i muszą być 

wklejane w blat z ceramiki litej wielkogabarytowej za pomocą fugi epoksydowej.  

 

9. Armatura laboratoryjna. 

Armatura laboratoryjna musi być pokryta farbą ochronną, Pokrętła zaworów muszą być 

oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 lub równoważną. Wylewka 

musi być zakończona oliwką, odkręcaną, gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia 

węży giętkich o różnych średnicach. 

 

10.Krzesła laboratoryjne PU 

Siedzisko i oparcie musi być wykonane z miękkiego poliuretanu antypoślizgowego.  Podstawa 

krzesła   musi być wykonana  z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. 

Regulację wysokości siedziska  musi umożliwiać podnośnik pneumatyczny o skoku 130mm. 



Krzesła muszą być wyposażone w mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia 

regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować 

odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. 

Krzesła niskie muszą być wyposażone w kółka, natomiast wysokie w stopki. 

 

11. Taborety laboratoryjne PU 

Siedzisko  musi być wykonane z miękkiego poliuretanu antypoślizgowego.  Podstawa 

taboretu   musi być wykonana  z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. 

Regulację wysokości siedziska  musi umożliwiać podnośnik pneumatyczny o skoku 130mm. 

Taborety  wysokie muszą być wyposażone w chromowany podnóżek o średnicy 450mm na 

wysokości 250mm od powierzchni ziemi.  

 

POMIESZCZENIE 1 

1. Stanowisko do mycia 

Wymiary: 1200 x 600 x 900 mm 
Blat ze stali nierdzewnej zamontowany na szafce zlewowej na cokole. 
W blacie: 2 x zlew stalowy, 1 x ociekacz poziomy 
 

2. Stół laboratoryjny przyścienny kątowy 
Wymiary: 2900 x 3500 x 600 x 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm zamontowany na szafkach laboratoryjnych na 
cokole. 
Pod blatem: 1 x szafka kątowa (2 x drzwiczki, 1 x półka), 1 x szafka 600 (4 x szuflada) 
 

3. Stół laboratoryjny wyspowy 
Wymiary: 2000 x 1200 x 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm – jako jeden element. Stelaż stalowy typu C 
malowany proszkowo. 
Pod blatem: 2 x szafka 1000 (2 x drzwiczki), 2 x szafka 500 (1 x drzwiczki) 
 

4. Stół przyścienny  
Wymiary: 1100 x 600 x 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm  
Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 
 

5. Stół przyścienny  
Wymiary: 900 x 600 x 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm  
Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 

 

6. Stół przyścienny  
Wymiary: 2300 x 600 x 900 mm 



Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm  
Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 
Pod blatem: 4 x szafka 550 (1 x drzwiczki) 
 

7. Szafka wisząca laminowana (szt. 3) 
Wymiary: 900 x 300 x 720 mm 
2 x drzwiczki, 1 x półka 
 

8. Szafka wisząca laminowana 
Wymiary: 600 x 300 x 720 mm (1 x drzwiczki, 1 x półka) 
 

9. Szafka z blatem laminowanym typu postforming o gr. 28 mm 
Wymiary: 1200 x 600 h= 900 mm 
Szafka na cokole. 2 x drzwiczki, 1 x półka 
 

10. Stół pod suszarkę  
Wymiary: 900 x 600 x 500 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm. Stelaż stalowy z profilu 30 x 30 mm malowany 
proszkowo. 
 

POMIESZCZENIE 2 

 

1. Szafa laboratoryjna laminowana (szt. 2) 
Wymiary: 1150 x 500 x 2000 mm, 2 x skrzydło drzwiowe, 5 x półka 
 

2. Szafka wisząca laminowana (szt. 4) 
Wymiary: 900 x300 x 720 mm (2 x drzwiczki, 1 x półka) 
 

3. Stół przyścienny kątowy ze stanowiskiem do mycia 
Wymiary: 2000 x 2400 x 750 x 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm. Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 
Blat w części stanowiska do mycia 1250 x 750 mm z ceramiki litej wielkogabarytowej z 
podwyższonym obrzeżem (Zabudowa: 1 x zlew ceramiczny 450 x 450 gł. 280 mm, 1 x bateria 
laboratoryjna z/c woda) 
Pod blatem: 
1 x szafka zlewowa 600 (1 x drzwiczki) 
1 x miejsce na kostkarkę 
1 x miejsce do pracy w pozycji siedzącej 
2 x szafka 500 (1 x szuflada, 1 x drzwiczki) 
 

4. Stół przyścienny  
Wymiary: 1200 x 750 x 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm. Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 
1 x szafka 1100 (2 x drzwiczki) 
 

5. Stół laboratoryjny wyspowy z nadstawką 
Wymiary: 3000 x 1500 h= 900/1700 mm 



Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm (dwa narożniki ścięte). Stelaż stalowy typu C 
malowany proszkowo 
Na blacie : 
Nadstawka dwupółkowa wykonana z profilu stalowego 20 x 20 mm na całej długości stołu.  
Półki z płyty laminowanej o gr. 18 mm 
8 x gniazdo 230V z nadstawki 
Pod blatem: 
4 x szafka 600 (1 x szuflada, 1 x drzwiczki) 
Od frontu 1 x regał otwarty podwieszany o szerokości 1400 mm 
 

6. Stół laboratoryjny wyspowy  
Wymiary: 3000 x 1500 h= 900/1700 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm (dwa narożniki ścięte) 
Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 
Na blacie : 
2 x poczwórne gniazdo 230V na słupku prądowym na blacie 
Pod blatem: 
4 x szafka 600 (1 x szuflada, 1 x drzwiczki) 
Od frontu 1 x regał otwarty podwieszany o szerokości 1400 mm 

 

POMIESZCZENIE 3 

 

1. Stół przyścienny kątowy ze stanowiskiem do mycia 
Wymiary: 3400 x 2500 x 750 h= 900 mm 
Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm. Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 
Blat w części stanowiska do mycia 1250 x 750 mm z ceramiki litej wielkogabarytowej z 
podwyższonym obrzeżem. Zabudowa: 1 x zlew ceramiczny 450 x 450 gł. 280 mm, 1 x bateria 
laboratoryjna z/c woda 
Pod blatem: 
1 x szafka zlewowa 600 (1 x drzwiczki) 
1 x miejsce na zmywarkę 
1 x miejsce do pracy w pozycji siedzącej 
1 x szafka 600 (4 x szuflada) 
1 x szafka 800 (2 x szuflada, 2 x drzwiczki) 

 

DODATKOWO 

1. Krzesło laboratoryjne niskie (szt. 8) 
Siedzisko i oparcie PU, 5 x kółko 

2. Taboret laboratoryjny wysoki na stopkach (szt. 6) 
Siedzisko z PU 

3. Szafka wisząca laminowana (szt. 2) 
Wymiary: 1120 x 300 h= 720 mm (2 x drzwiczki, 1 x półka) 

4. Stół laboratoryjny przejezdny 
Wymiary: 2000 x 750 h= 900 mm 



Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo 
4 x kółko skrętne; 2 z hamulcem 
1 x półka 

 

 

Przygotowała: 

Angelika Kiel 

Specjalista ds. hodowli molekularnej 


