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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 Dostawa ławek oraz półek  na potrzeby Wydziału 
Mechanicznego z podziałem na 4 zadania 

 Zadnie 1 

Dostawa ławek spawanych z szafką według rysunku załączonego do Opisu przedmiotu zamówienia w 
ilości 8 sztuk 

- wymiary główne: szerokość: 1500 mm, głębokość: 900 mm, wysokość 780 mm; dopuszczalna odchyłka 
wymiarowa +/-2 mm 
 - stelaż stalowy z profila 30x30x1.5, malowany proszkowo, kolor RAL 6029 
 - blat z płyty laminowanej, odporny na ścieranie i zarysowanie (klasa 3 EN 14322), kolor 9561 – zielony 
oxid lub zbliżony, minimalna grubość 26 mm, preferowana grubość 36 mm, otwór na przeprowadzenie kabli 
zabezpieczony nakładką plastikową lub okleiną o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenie, 
 - stopki regulowane o zakresie regulacji min +/- 10 mm (wysokość ławki od 770 mm do 790 mm), podstawa 
stopki musi mieścić się w obrysie profila nogi (30x30 mm), 
 - ławka musi mieć możliwość połączenia z innymi ławkami 1500 mm (z szafką lub bez szafki) i 750 mm 
wzdłuż boku 900 mm z możliwością zlicowania powierzchni blatów (otwory pod śruby jak na rysunku), 
 - deska z płyty meblowej lub laminowanej o szerokości 85 mm ustawiona pionowo pod blatem od strony 
otworu na przeprowadzenie kabli, przymocowana do stelaża, 
 - szafka w kolorze blatu według załączonego rysunku, wykonana z płyty meblowej lub laminowanej o 
grubości 18 mm, konstrukcja samonośna (z możliwością wymontowania ze stelaża), mocowana po bokach 
do nóg stelaża, dopuszczalne jest również mocowanie pomocnicze od dołu do belki stelaża, tył z płyty 
meblowej lub laminowanej 18 mm, stępione krawędzie zewnętrzne z tyłu szafki lub inne zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem ciała lub ubrania przez osoby korzystające z ławki. 
 
 

Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy. 

 
Zadanie 2 
 
Dostawa ławek spawanych bez szafki według  rysunku załączonego do Opisu przedmiotu zamówienia w 
ilości 16 sztuk 

- wymiary główne: szerokość: 1500 mm, głębokość: 900 mm, wysokość 780 mm; dopuszczalna odchyłka wymiarowa 
+/-2 mm 
 - stelaż stalowy z profila 30x30x1.5, malowany proszkowo, kolor RAL 6029 
 - blat z płyty laminowanej, odporny na ścieranie i zarysowanie (klasa 3 EN 14322), kolor 9561 – zielony oxid lub 
zbliżony, minimalna grubość 26 mm, preferowana grubość 36 mm, otwór na przeprowadzenie kabli zabezpieczony 
nakładką plastikową lub okleiną o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenie, 
 - stopki regulowane o zakresie regulacji min +/- 10 mm (wysokość ławki od 770 mm do 790 mm), podstawa stopki 
musi mieścić się w obrysie profila nogi (30x30 mm), 
 - ławka musi mieć możliwość połączenia z innymi ławkami 1500 mm (z szafką lub bez szafki) i 750 mm wzdłuż boku 
900 mm z możliwością zlicowania powierzchni blatów (otwory pod śruby jak na rysunku), 
 - deska z płyty meblowej lub laminowanej o szerokości 85 mm ustawiona pionowo pod blatem od strony otworu na 
przeprowadzenie kabli, przymocowana do stelaża. 
 

 
Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy. 
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Zadanie 3 

Dostawa ławek spawanych bez szafki według rysunku załączonego do Opisu przedmiotu zamówienia w 
ilości 12 sztuk 

- wymiary główne: szerokość: 750 mm, głębokość: 900 mm, wysokość 780 mm; dopuszczalna odchyłka wymiarowa +/-

2 mm 
 - stelaż stalowy z profila 30x30x1.5, malowany proszkowo, kolor RAL 6029 
 - blat z płyty laminowanej, odporny na ścieranie i zarysowanie (klasa 3 EN 14322), kolor 9561 – zielony oxid lub 
zbliżony, minimalna grubość 26 mm, preferowana grubość 36 mm, otwór na przeprowadzenie kabli zabezpieczony 
nakładką plastikową lub okleiną o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenie, 
 - stopki regulowane o zakresie regulacji min +/- 10 mm (wysokość ławki od 770 mm do 790 mm), podstawa stopki 
musi mieścić się w obrysie profila nogi (30x30 mm), 
 - ławka musi mieć możliwość połączenia z innymi ławkami 1500 mm (z szafką lub bez szafki) i 750 mm wzdłuż boku 
900 mm z możliwością zlicowania powierzchni blatów (otwory pod śruby jak na rysunku), 
 - deska z płyty meblowej lub laminowanej o szerokości 85 mm ustawiona pionowo pod blatem od strony otworu na 
przeprowadzenie kabli, przymocowana do stelaża. 

 

Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy. 

 

Zadanie 4  

Dostawa półek meblowych do szafek w stołach warsztatowych według poniższego rysunku 

Lp. głęb. x szer. x grub. – szt. 
 
1.    340 x 763 x 18 - 7 szt. 
2.    620 x 860 x 18 - 1 szt.                      
3.    540 x 783 x 18 - 3 szt. 
4.    410 x 463 x 16 - 2 szt. 

 

 

Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy 
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Część 2: Dostawa stolików szkolnych jednoosobowych w ilości 14 sztuk na potrzeby Wydziału Podstaw Techniki 

- stolik  szkolny jednoosobowy 

- blat 700x500 mm 

- wysokość 760 mm 

- kolor blatu popiel, 

- kolor konstrukcji metalowej popiel 

Wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy. 
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