
Załącznik nr  1 
Postępowanie KBZ.261.44.2019 

 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli metalowych oraz krzeseł i foteli na potrzeby Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. 
 

1. Asortyment musi spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone 
przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględnił wszelkie koszty związane  
3. z transportem, rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem i ustawieniem przedmiotu 

zamówienia umowy. Dla części 4 – szafy metalowe skrytkowe Zamawiający nie wymaga 
montażu szafek. 

4. Miejsce dostawy – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, ul. Wojska 
Polskiego 121, 91-726 Łódź. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości, fabrycznie nowy, 
komplety, sprawny technicznie posiadający wszelkie akcesoria montowane fabrycznie oraz 
zgodny z  wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres min. 24 miesiące licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, a jeżeli okres gwarancji udzielonej przez 
producenta danego asortymentu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji. 

7. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowym opakowaniu, 
bezzwrotnym, odpowiadającym właściwościom przedmiotu zamówienia. 

8. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego  
i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy. 

9. Załączone do opisu przedmiotu zamówienia rysunki mają charakter poglądowy i pomocniczy. 
10. Podane przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na 

celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy Pzp. Zamawiający za towar równoważny 
będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach funkcjonalno- użytkowych niż 
wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy 
będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny 
w stosunku do określonych w SIWZ.  

 
 

Część 1: Krzesła i fotele 
 
POZ. 1 ) - KRZESŁA BIUROWE KONFERENCYJNE – 50 SZT. 

Krzesło tapicerowane biurowe o stabilnej metalowej podstawie malowanej proszkowo na kolor 
czarny i miękkim profilowanym oparciu. Nóżki krzesła zakończone mają być czarnymi stopkami  
z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Gwarancja min. 24 miesiące. 
Podstawa z mocnego i stabilnego metalu malowanego proszkowo. Kolor oparcia  
i siedziska – w kolorze czarnym. Tapicerowane tkaniną o gramaturze min. 225g/m2 i odporności na 
ścieranie powyżej 35000 cykli Martindale'a.  
 
Wymiary: 

 wysokość całkowita  min. 82 cm – max 86cm 

 wysokość siedziska min. 47 cm – max 49 cm 

 głębokość siedziska  min 41,5 cm – max 43 cm 

 szerokość siedziska min  54,5 cm – max 56 cm 
 
 



 
 
Poz. 2 - Fotel biurowy – 12 szt 
Fotel z siedziskiem i oparciem z poliestrowej siatki,  
Zagłówek ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym 
Chromowana podstawa.  Gwarancja: min. 24 miesiące. 
Podnośnik pneumatyczny 
Materiał: Chrom, Skóra ekologiczna w kolorze czarnym, pianka, Metal, PP (polipropylen), Sklejka, 
Siatka poliestrowa 
Obicie:  Siedzisko 
Kółka z funkcją zatrzymywania,  
Regulacja wysokości 
Rozmiar: Szerokość: min. 61 max. 63 cm,  
Wysokość: min. 109-119 cm, max. 113-123 cm, 
Głębokość: min. 61 cm, max. 64 cm, 
Wysokość siedziska:  min. 45 cm max. 55 cm 
Głębokość siedziska:  min. 49 cm. max. 51 cm 
Przykładowe rozwiąznanie: 
 

  
 
 
 



Część 2: Krzesło biurowe 
 
Poz. 1) - Krzesło biurowe z profilowanym siedziskiem i oparciem – 1 szt. 
 
Krzesło biurowe z profilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło ma być wyposażone w mechanizm 
synchroniczny z regulacją do wagi ciała i możliwością zablokowania w min. 4 pozycjach. Siedzisko 
musi posiadać regulację głębokości i kąta nachylenia. Krzesło obrotowe ma spełniać założenia 
określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz.U.1998.148.973) ze zm.  
Ponadto musi spełniać następujące wymagania:  

 Podstawa ma być pięcioramienna aluminiowa z kółkami jezdnymi dostoswanymi do podłoża 
twardego – płytki, w kolorze srebrny, 

 Krzesło  ma mieć regulację wysokości siedziska zakresie min 20 cm – max 50cm 

 Krzesło ma mieć głębokość siedziska od 40cm  do 50 cm,  

 Krzesło ma mieć szerokość siedziska od 40 cm do 50 cm, 

 Regulacja kąta nachylenia siedziska ma być od 0 o do + 5 o,  

 Siedzisko ma być wykonane z pianki poliuretanowej grubości min 4cm – max 6cm ,  

 Tapicerka siedziska jak i oparcia ma posiadać tkaninę w kolorze czarnym o wysokiej 
wytrzymałości na ścieranie (min 90 000 cykli w skali Martindale'a), odporność na światło min. 5, 
odporność na piling na sucho min. 5, trudnopalność (tlący się papieros), 

 Oparcie ma mieć mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia, żebrowe tworzywo dopasowane 
do lędźwi. Dopuszcza się oparcie tapicerowane wysokogatunkową siatką przy zachowaniu 
regulacji podparcia lędźwiowego, 

 Podłokietniki ruchome z tworzywa sztucznego regulowane we wszystkich kierunkach  
z możliwością demontażu, 

 Czas użytkowania od 8 do 9 godz. 

 Krzesło ma posiadać mechanizm synchroniczny. 

 Gwarancja: min. 24 miesiące. 
 

 
 
 
 



Część 3 - Fotel 
 
Poz 1) - FOTELE TYPU WOREK SAKO – 2 szt. 

Worek typu Sako: 

 Rodzaj wypełnienia: 100% polistyren, 

 Pojemność: 450L, 

 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 105cm x 90 cm x 130 cm, (+/-5%), 

 Zabezpieczenie wylotu: podwójny zamek suwakowy + zamknięcie rzepowe, 

 Podnóżek: tak, 

 Tkanina: Eko-skóra – ES, 

 Kolor: granatowy, 

 Gwarancja na wypełnienie: min. 6 miesięcy, 

 Gwarancja: min. 24 miesiące. 
 
 
Przykładowe rozwiązanie:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część 4 – Szafy metalowe skrytkowe: 
 
Poz. 1 – Szafa metalowa z 24 skrytkami – 1 szt. 
 

 metalowa szafa skrytkowa z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm pokrytej farbą proszkową 
w kolorze RAL 7035 lub równoważny). Dla Zamawiającego kolor równoważny oznacza jasny 
popiel, 

 drzwi z perforacją – wywietrznikami, 

 szafki zamykane są zamkiem kluczowym, 
wymiary szafy (szer./gł./wys.): 117,5x49x180h cm. Zamawiający dopuszcza  Zamawiający 
dopuszcza tolerancję podanego wymiaru szerokości +/- (2,5 cm), wysokości +/- (2 cm).  
(+20mm),  

 wymiar skrytki w świetle drzwi (szer./gł./wys.): 22,9x26,6h cm, 

 ilość skrytek: 24, 

 gwarancja min. 24 miesiące. 
 

 
Przykładowe rozwiązanie: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poz. 2 – Szafy metalowe z 5 skrytkami – 2 szt. 
 

 metalowa szafa skrytkowa z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm pokrytej farbą proszkową 
w kolorze RAL 7035. Dla Zamawiającego kolor równoważny oznacza jasny popiel. 

 drzwi z perforacją – wywietrznikami, 

 szafki zamykane są zamkiem kluczowym, 

 wymiary szafy (szer./gł./wys.): 41,5x49x180h cm. Zamawiający dopuszcza  Zamawiający 
dopuszcza tolerancję podanego wymiaru szerokości +/- (1,5 cm), wysokości +/- (2 cm), 

 wymiar skrytki w świetle drzwi (szer./gł./wys.): 32,9x32,3h cm, 

 ilość skrytek: 5, 

 gwarancja min. 24 miesiące. 
 
 

Przykładowe rozwiązanie: 

 
 
 
 


