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1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli (CPV w opisie przedmiotu zamówienia) 

do obiektu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Stara Pasłęka 9 

L.p. Nazwa CPV Opis i uwagi J.m Ilość 

1 2 3 4 5 6 

1 Łóżko 1-

osobowe 

39143116-2 Łóżko 1 osobowe wym. 90x200x46 + zagłówek oraz skrzynia, 

wykonane z  płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie melaminowana, 

wszystkie krawędzie boczne wykończone okleiną  PCV 2mm. Stelaż 

wykonany na ramie metalowej – elementem konstrukcyjnym jest stelaż 

wykonany z profilu stalowego o wym. 30x30 mm i grubości ścianki         

2 mm. Całość w kolorze Orzech Maroni.  

 

szt. 

 

27 

2 Materac 39143112-4 Materac sprężynowo - piankowy, dwustronny, wysokość 21 cm, 

o wymiarach odpowiednich do łóżka, opisanego pod poz. 1 

szt. 27 

3 Stolik nocny 39143123-4 Stolik nocny z szufladą o wym. 50x40x45. Wykonany z  płyty wiórowej 

gr. 18 mm dwustronnie melaminowana. Wszystkie krawędzie boczne 

wykończone okleiną  PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm. Szuflada 

wysuwana na rolkach, zamontowane na metalowych prowadnicach z 

pełnym wysuwem i blokadą. Od dołu zabezpieczone ślizgaczami. 

Całość w kolorze Orzech Maroni. 

 

szt. 26 

4 Regał biurowy 39131000-9 Regał o wym. 80x42x188. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm 

dwustronnie melaminowana. Wszystkie krawędzie boczne wykończone 

okleiną  PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm, całość w kolorze Orzech 

Maroni. 4 półki. Stopki regulacyjne o wys. 30mm. 

 

szt. 16 

5 Szafa ubraniowa 

hotelowa 

39143121-0 Regał o wym. 80x42x188. Wykonany z płyty wiórowej gr. 18 mm 

dwustronnie melaminowana. Wszystkie krawędzie boczne wykończone 

okleiną  PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm. Szaf zamykana 

dwustronnie drzwiczkami z uchwytami min. na trzech zawiasach 

puszkowych z każdej ze stron. Całość kolor Orzech Maroni. 

Konstrukcja przedzielona na dwie części z lewej strony 4 półki,                  

a z prawej strony drążek garderobiany. Stopki regulacyjne o wys. 

30mm. 

 

szt. 26 
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6 Biurko 39121000-6 Biurko o wym. 160x80x74. Blat: płyta wiórowa dwustronnie 

melaminowana o gr. miń. 25 mm. Wszystkie krawędzie boczne 

wykończone okleiną PCV 2mm. Kolor Orzech Maroni.  
Stelaż: wykonany na ramie metalowej o przekroju prostokąta miń. 

25x40– elementem konstrukcyjnym jest stelaż wykonany z profilu 

stalowego malowany proszkowo na kolor grafitowy. Stopki 

poziomujące z tworzywa sztucznego+10 mm. 

 

szt. 4 

7 Stół 6-osobowy 39143210-1 Stół wym. 200x100x74. Blat: płyta wiórowa dwustronnie 

melaminowana o gr. miń. 25 mm. Wszystkie krawędzie boczne 

wykończone okleiną  PCV 2mm. Kolor Orzech Maroni. Stelaż: 

wykonany na ramie metalowej o przekroju prostokąta min. 25x40– 

elementem konstrukcyjnym jest stelaż wykonany z profilu stalowego 

malowany proszkowo na kolor grafitowy. Stopki poziomujące z 

tworzywa sztucznego + 10 mm. 

 

szt. 2 

8 Szafa aktowa 

biurowa 

39132100-7 Szafa aktowa o wym. 80x42x188. Wykonana z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowana o gr. miń. 18 mm. Wszystkie krawędzie 

boczne wykończone okleiną  PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm. 

Zawiasy puszkowe. Korpus w kolorze grafitowym, fronty orzech 

Maroni. Szafa zamykana dwustronnie na miń. trzech zawiasach 

puszkowych z każdej ze stron, gałka obrotowa, zamek baskwilowy i 

miękki domyk. 4 półki. Stopki regulacyjne o wys. 30mm.  

 

szt. 1 

9 Szafa aktowa 

biurowa 

39132100-7 Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 100x42x74. Wykonana 

z płyty wiórowej dwustronnie melaminowana o gr. miń. 18 mm. 

Wszystkie krawędzie boczne wykończone okleiną PCV 2mm. Plecy       

z płyty HDF 3mm. Zawiasy puszkowe. Korpus w kolorze grafitowym, 

fronty orzech Maroni. Szafa zamykana dwustronnie na zawiasach 

puszkowych z uchwytami, zamek ryglowy. 2 półki. Stopki regulacyjne 

o wys. 30mm. 

 

 

szt. 4 
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10 Szafa niska 39141300-5 Szafka niska o wym. 80x42x114. Wykonana z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowana o gr. miń. 18 mm. Wszystkie krawędzie 

boczne wykończone okleiną PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm. 

Zawiasy puszkowe. Korpus w kolorze grafitowym, fronty orzech 

Maroni. Szafa zamykana dwustronnie na zawiasach puszkowych, gałka 

obrotowa, zamek baskwilowy i miękki domyk. 2 półki. Stopki 

regulacyjne o wys. 30mm. 

 

szt. 3 

11 Biurko hotelowe 39121000-6 Biurko o wym. 120x60x75 Blat: płyta wiórowa dwustronnie 

melaminowana o gr. miń. 25 mm. Wszystkie krawędzie boczne 

wykończone okleiną  PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm. Szuflada 

wysuwana na rolkach, zamontowane na metalowych prowadnicach         

z pełnym wysuwem i blokadą. Półki zamykane na zawiasach 

puszkowych. Całość kolor Orzech Maroni.  

 

szt. 11 

12 Szafa ubraniowa 

duża 

39141300-5 Szafa ubraniowa o wym. 120x60x188. (Szafa składająca się z 2 

oddzielnych połączonych ze sobą szaf). Wykonana z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowana o gr. miń. 18 mm. Wszystkie krawędzie 

boczne wykończone okleiną  PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm. 

Zawiasy puszkowe. Korpus w kolorze grafitowym, fronty orzech 

Maroni. Szafa zamykana dwustronnie na zawisach puszkowych min. 

trzy z każdej ze stron, gałka obrotowa, zamek baskwilowy i miękki 

domyk. 1 półka, drążek garderobiany. Stopki regulacyjne o wys. 30mm. 

 

szt. 1 

13 Stół do jadalni 

6-8 os. 

39143210-1 Stół 6-8 osobowy o wym. 180x100x74-82. Blat: gr. 25mm, płyta 

wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, 

kolor biały, obrzeże w kolorze dąb. Wszystkie krawędzie boczne 

wykończone okleiną  PCV 2mm. Stelaż: na 4 nogach o przekroju 

okrągłym ø 50mm, malowany proszkowo na kolor biały. Regulacja 

wysokości: wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym.  

 

szt. 5 
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14 Sofa 2-osobowa 39143116-2 Sofa 2-osobowa. Chrom o wym. 157x89x75, wys. siedziska 46 cm. 

Tkanina w kolorze granatowym (np. SN-15). Nogi: chromowane. 

Stopki twarde do podłóg miękkich. Całości tapicerowany tkaniną z 

atestem trudnopalności papieros, o składzie 100% poliestr. Klasa 

ścieralności tkaniny 100 000 cykli. 

 

 

szt. 1 

15 Stolik kawowy 39143310-2 Stolik o wym. 120x80x46.Blat: HPL w kolorze szarym. 

 Nogi: chromowane. Stopki twarde do podłóg miękkich. 

 

szt. 1 

16 Biurko 39121000-6 Biurko wym. 240x100x74. Blat: płyta wiórowa dwustronnie 

melaminowana o gr. miń. 25 mm, kolor Orzech Maroni. Wszystkie 

krawędzie boczne wykończone okleiną  PCV 2mm. kolor biały lub 

jasnoszary, matowy. Stelaż: malowany proszkowo na kolor grafitowy. 

Stopki chromowane, poziomowanie +10 mm.3 przelotki. Kanał 

kablowy elastyczny (srebrny metalik) UW02. 2.  

 

szt. 2 

17 Szafa ubraniowa  39143121-0 Szafa ubraniowa PRO PU o wym. 100x60x188.  

Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowana o gr. min.      

18 mm. Wszystkie krawędzie boczne wykończone okleiną  PCV 2mm. 

Plecy z płyty HDF 3mm. Zawiasy puszkowe. Korpus w kolorze 

grafitowym, fronty orzech Maroni. Szafa zamykana dwustronnie na 

zawiasach puszkowych min. trzy z każdej ze stron, zamek baskwilowy 

i miękki domyk. 1 półka, drążek garderobiany. Stopki regulacyjne 

 o wys. 30mm.  

 

szt. 5 

18 Stół mocowany 

w sposób trwały 

do podłoża 

wymiary blatu 

39121000-6 Stół o wymiarach 160x80 cm, nierozkładany, o trwałej i odpornej 

konstrukcji. Blat zamocowany do nóg w sposób solidny. Mocowany w 

sposób trwały do podłoża-uniemożliwiając jego wyrwanie i 

rozmontowanie bez odpowiednich narzędzi. 

szt. 1 
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19 Stół 

warsztatowy 

39151200-7 Stół o wymiarach blatu ok.200x85cm, h=70cm. Stół z blatem  

o zaokrąglonych krawędziach. Blat z klejonki bukowej o grubości 

40mm. Materiał nóg i konstrukcji – blacha stalowa gr. 2,5-4mm. 

  

szt. 1 

20 Fotel biurowy 

 

39113100-8 Fotel biurowy. Oparcie: czarna siatka. siedzisko tapicerowane, tkanina  

w kolorze grafitowym. Zagłówek regulowany góra-dół i pod kątem, 

tapicerowany czarną skórą. Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 

80mm) z miękką nakładką termopoliuretanową, konstrukcja nylonowa 

czarna. Krzyżak aluminium polerowane. Kółka twarde na miękką 

powierzchnię. Mechanizm zsynchronizowany z blokadą oparcia  

w 5 położeniach z regulacją głębokości siedziska (zakres 60 mm);  

z kątem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadą  

w 3 położeniach.  

 

szt. 5 

21 Krzesło do 

jadalni 

39112100-1 

 

Krzesło o wym. 46x51,5x81,5h, siedziska 49 cm. Drewno bukowe,  

w kolorze naturalnym.  

 

 

szt. 32 
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22 Krzesło biurowe 39112100-1 Krzesło biurowe o wym. 52,5x54,5x82,5h, siedziska 45,5 cm. Siedzisko 

i oparcie tapicerowane, tkanina grafitowa. Konstrukcja chromowana. 

 

szt. 13 

23 Siedzisko o 

konstrukcji 

metalowej 

39111100-4 Krzesło o trwałej konstrukcji, z oparciem. Nóżki, siedzisko i oparcie 

zmontowane w sposób solidny, uniemożliwiający ich wyrwanie i 

rozmontowanie bez odpowiednich narzędzi. 

szt. 3 

24 Fotel roboczy 39113100-8 Fotel roboczy czarny, tkanina grafitowa. Tył oparcia z tworzywa. 

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka 

poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Baza z czarnego 

tworzywa. Kółka twarde na miękką powierzchnię. Mechanizm  

z regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania 

oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia 

oparcia do ciężaru siedzącego. 

 

szt. 14 

25 Sejf na 

dokumentację 

44421000-7 Szafa jednodrzwiowa. Do przechowywania dokumentów, materiałów 

tajnych. Klasa min. S1 wg PN EN 14450 oraz atest Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej. Korpus jednopłaszczowy, drzwi dwupłaszczowe. 

Wymiary: 1850x600x440mm. Całość malowana farba proszkową. 

 

szt. 1 

26 Sejf na 12 sztuk 

broni krótkiej 

 

44421000-7 Szafa na broń krótką 12 szt. i naboje/magazynki. Klasa min. S1 wg PN 

EN 14450 oraz atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Szafa 

posiadająca certyfikaty do przechowywania: 

-Broni palnej i amunicji: produkt spełnia wymogi Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.08.2014r. (DZ.U. 2014 poz. 

1224)  

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 

2013 r. (DZ.U. poz. 1714 z dnia 31.12.2013 r.) 

Ilość uchwytów na broń: min. 12 uchwytów umożliwiających 

przechowywanie broni krótkiej oraz półki na amunicję. 

 

 

szt. 1 
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27 Szafa BHP 39143121-0 Szafa ubraniowa + ławeczka o wym. 61x50/81,5x209h. (2 przedziały 

po 30 cm.) Trwała konstrukcja metalowa malowana farbą proszkową. 

Półka na długości dwóch przedziałów, poniżej drążek z 3 haczykami. 

Wspólny zamek na dwa przedziały dla 1 osoby. Siedzisko wykonane 

jest z listew bukowych, szlifowanych. Regulacja poziomu 10mm. Szafa 

wyposażona w otwory wentylacyjne (nawiewno-wywiewne) 

 

szt. 8  

 

 

28 Szafa metalowa 

na akta 

44421000-7 Szafa metalowa na akta o wym. 100x43,5x198h. Półki metalowe  

w kolorze antracytowym RAL7021,przestawne w odstępach co 15mm. 

Drzwi metalowe. Bezpieczny zamek cylindryczny (3-pkt. ryglowanie) 

z wymienną wkładką i 2 kluczami. Korpus grafitowy, fronty jasnoszare.  

 

szt. 2 

29 Regał metalowy 39141100-3 Regał metalowy o wym. 90x40x200h. Lakierowany w kolorze 

jasnoszarym RAL 7035. Składa się z: 4 półek, kątowników, 

stabilizatorów bocznych, podpory bocznej, materiału montażowego. 

Regał należy oznakować, wskazując max. obciążenie poszczególnych 

półek oraz całego regału. Min. udźwig półki – 70kg, min. nośność 

regału 280kg. 

 

 

szt. 2 

30 Regał 

metalowy 

39141100-3 Regał metalowy o wym. 100x50x200h. Lakierowany w kolorze 

jasnoszarym RAL 7035. Składa się z: 4 półek, kątowników, 

stabilizatorów. 

 

szt. 2 

31 Regał 

metalowy 

39141100-3 Regał metalowy o wym. 90x40x200h, w kolorze jasnoszarym 

RAL7035. Składa się z: 4 półek, kątowników, stabilizatorów bocznych, 

podpory bocznej, materiału montażowego. Regał  min. udźwig półki  

70kg, min. nośność regału 280kg. 

 

szt. 14 
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32 Wózek 

porządkowy 

duży 

34911100-7 Wózek na stelażu chromowanym, na kółkach samoskrętnych, 

wyposażony w dwa wiadra o pojemności min 13 litrów, dwa wiadra  

o pojemności min 20 litrów, prasę do wyciskania mopów, koszyk 

metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. min 120 litrów. 

 
 

kpl. 3 

      

33 Meble w 

zabudowie - 

pomieszczenie 

socjalne na  

12 osób 

39141400-6 Fronty meblowe w kolorze białym, wykończone folią wysokiej jakości, 

w połysku. Blat w kolorze brązowym gr. Min. 25 mm, o fakturze 

drewna. Korpusy wykonane z płyt meblowych  o grubości 18mm 

(gęstość min. 680kg/m3) wykończonych na kolor biały, obustronnie 

laminowane, krawędzie zabezpieczone  tworzywem PCV 2 mm, plecy 

z płyty HDF 3mm, białej. Zawiasy puszkowe, 35mm, prowadnice 

szuflad metalowe, z rolkami. Siłowniki uchylające lub podnoszące front 

umieszczone symetrycznie po obu stronach szafki, zapewniają stabilne 

otwieranie i blokowanie frontu w dowolnym położeniu. Regulacja 

frontów w 3 płaszczyznach. Uchwyty wykonane za pomocą frezowań 

frontów. Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki 

pełne, obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, 

osadzane na systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi 

stabilizatorami, zabezpieczające półkę przed wysunięciem  

i wypadnięciem. Przyklejane odbojniki w ilości po 4 na każdy front 

drzwiczek. Meble stojące na nóżkach, dodatkowo wyposażony w cokół 

w kolorze korpusów. Szafki wiszące o konstrukcji skrzyniowej, 

zamocowane do ścian na listwie metalowej i zaczepach kuchennych  

z możliwością regulacji w pionie i poziomie.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria powinny być 

wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych 

na korozję, odpornych na działanie UV, odporne na większość 

chemicznych środków dezynfekcyjnych. Wszelkie łączenia mają być 

wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych  

w utrzymaniu czystości. 

Pod szafkami wiszącymi listwa LED.  

Całkowita długość szafek stojących: ok. 412cm 

Całkowita długość szafek wiszących: 412cm 

Typy szafek (kolejność od lewej do prawej): 

    szafka stojąca z 2 szufladami 50cm                                - 1szt. 

    szafka stojąca 60cm                                            - 1szt. 

    miejsce na zmywarkę do naczyń w zabudowie +   

     panel przedni                                                                   - 1szt. 

    miejsce na płytę grzewczą + piekarnik w zabudowie      - 1szt. 

    szafka stojąca pod umywalkę 2-drzwiowa 90cm           - 1szt. 

    szafka stojąca pod zlewozmywak 2-drzwiowa 90cm      - 1szt. 

    szafka wisząca 50cm                                                    - 1szt. 

    szafka wisząca 60cm                              - 3szt. 

    szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 90cm          - 2szt. 

   

 

 Kpl. 1 
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UWAGA ! W przedstawionym powyżej projekcie zabudowy 

zrezygnowano z 1 szt. lodówki. Wolna przestrzeń, która 

powstała na wskutek zmiany ilości, powinna być uzupełniona 

dodatkowymi szafkami stojącą i wiszącą z półkami, przylegające 

do zabudowy.        
 

Typy szafek dla zabudowy wyspowej (kolejność od lewej do prawej): 

          szafka stojąca 60cm         - 2szt. 

          szafka stojąca 2-drzwiowa 80cm       - 1szt. 

 

 

34 Meble w 

zabudowie - 

pomieszczenie 

socjalne na  

14 os. 

39141400-6 Meble na wymiar. Fronty meblowe w kolorze białym wykończone folią 

wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze brązowym gr. min. 25 mm. 

Korpusy wykonane z płyt meblowych o grubości 18mm (gęstość min. 

680kg/m3) wykończonych na kolor biały, obustronnie laminowane, 

krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV, plecy z płyty HDF 3mm, 

białej. Zawiasy puszkowe, 35mm, prowadnice szuflad metalowe, z 

rolkami. Siłowniki uchylające lub podnoszące front umieszczone 

symetrycznie po obu stronach szafki, zapewniają stabilne otwieranie  

i blokowanie frontu w dowolnym położeniu. Regulacja frontów  

w 3 płaszczyznach. Uchwyty wykonane za pomocą frezowań frontów. 

Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne, 

obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, osadzane na 

systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, 

zabezpieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane 

odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Meble stojące na 

nóżkach, dodatkowo wyposażony w cokół w kolorze korpusów. Szafki 

wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie 

metalowej i zaczepach kuchennych z możliwością regulacji w pionie  

i poziomie. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria powinny 

być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, 

odpornych na korozję, odpornych na działanie UV, odporne na 

większość chemicznych środków dezynfekcyjnych. Wszelkie łączenia 

mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni 

trudnych w utrzymaniu czystości. 
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Pod szafkami wiszącymi listwa LED.  

Całkowita długość szafek stojących: ok. 412cm 

Całkowita długość szafek wiszących: 412cm 

Typy szafek (kolejność od lewej do prawej): 

          szafka stojąca z 2 szufladami 60cm                  - 1szt. 

          miejsce na płytę grzewczą + piekarnik w zabudowie      - 1szt. 

          szafka stojąca 60cm                     - 1szt. 

          miejsce na zmywarkę do naczyń w zabudowie + panel 

          przedni                                                                          - 1szt. 

          szafka stojąca pod zlewozmywak 2-drzwiowa 80cm       - 1szt. 

          szafka stojąca pod umywalkę 60cm                   - 1szt. 

          szafka stojąca 30cm                    - 1szt. 

          szafka wisząca 60cm                    - 3szt. 

          szafka wisząca 60 cm z okapem                  - 1szt. 

          szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 80cm               - 1szt. 

          szafka wisząca (z 2 klapami składanymi) 60cm               - 1szt. 

          szafka wisząca 30cm                    - 1szt. 

 
 

UWAGA ! W przedstawionym powyżej projekcie zabudowy 

zrezygnowano z 2 szt. lodówek. Wolna przestrzeń, która 

powstała na wskutek zmiany ilości, powinna być uzupełniona 

dodatkowymi szafkami stojącymi i wiszącymi z półkami 

przylegające do zabudowy. 
 

Typy szafek dla zabudowy wyspowej (kolejność od lewej do prawej): 

 szafka stojąca 60cm  - 2szt. 

 szafka stojąca 2-drzwiowa 80cm - 1szt. 

 
 

35 Meble w 

zabudowie 

39141400-6 Meble na wymiar. Fronty meblowe w kolorze białym, wykończone folią 

wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze brązowym gr. min. 25mm. 

Korpusy wykonane z płyt meblowych o grubości 18mm (gęstość min. 

680kg/m3) wykończonych na kolor biały, obustronnie laminowane, 

krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV, plecy z płyty HDF 3mm, 

białej. Zawiasy puszkowe, 35mm, prowadnice szuflad metalowe,  

z rolkami. Siłowniki uchylające lub podnoszące front umieszczone 

symetrycznie po obu stronach szafki, zapewniają stabilne otwieranie  
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i blokowanie frontu w dowolnym położeniu. Regulacja frontów  

w 3 płaszczyznach. Uchwyty wykonane za pomocą frezowań frontów. 

Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne, 

obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, osadzane na 

systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, 

zabezpieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane 

odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Meble stojące na 

nóżkach, dodatkowo wyposażony w cokół w kolorze korpusów. Szafki 

wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie 

metalowej i zaczepach kuchennych    z możliwością regulacji w pionie 

i poziomie.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria powinny być 

wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych 

na korozję, odpornych na działanie UV, odporne na większość 

chemicznych środków dezynfekcyjnych. Wszelkie łączenia mają być 

wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych 

 w utrzymaniu czystości. 

Pod szafkami wiszącymi listwa LED.  

Całkowita długość szafek stojących: ok.  287,5cm  

Całkowita długość szafek wiszących:  287,5cm 

Typy szafek (kolejność od lewej do prawej): 

         szafka stojąca   80cm                    - 1szt. 

         szafka stojąca   57cm                    - 1szt. 

         szafka stojąca pod zlew 2-drzwiowa 90cm      - 1szt. 

         szafka stojąca pod umywalkę   60cm      - 1szt. 

         szafka wisząca 2-drzwiowa   80cm      - 1szt. 

         szafka wisząca   57cm                    - 1szt. 

         szafka wisząca (z 2 klapami składanymi)  90cm   - 1szt. 

         szafka wisząca    60cm       - 1szt. 

 

 

36 Meble w 

zabudowie 

39141400-6 Meble na wymiar. Fronty meblowe w kolorze białym, wykończone folią 

wysokiej jakości, w połysku. Blat w kolorze brązowym gr. min. 25mm. 

Korpusy wykonane z płyt meblowych o grubości 18mm (gęstość min. 

680kg/m3) wykończonych na kolor biały, obustronnie laminowane, 

krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV 2 mm, plecy z płyty HDF 

3mm, białej. Zawiasy puszkowe, 35mm, prowadnice szuflad metalowe, 

z rolkami. Siłowniki uchylające lub podnoszące front umieszczone 

symetrycznie po obu stronach szafki, zapewniają stabilne otwieranie  

i blokowanie frontu w dowolnym położeniu. Regulacja frontów  

w 3 płaszczyznach. Uchwyty wykonane za pomocą frezowań frontów. 

Wyklucza się uchwyty mające kształt fragmentu okręgu. Półki pełne, 

obustronnie laminowane ze skokową regulacją wysokości, osadzane na 

systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi stabilizatorami, 

zabezpieczające półkę przed wysunięciem i wypadnięciem. Przyklejane 

odbojniki w ilości po 4 na każdy front drzwiczek. Meble stojące na 

nóżkach, dodatkowo wyposażony w cokół w kolorze korpusów. Szafki 

wiszące o konstrukcji skrzyniowej, zamocowane do ścian na listwie 

metalowej i zaczepach kuchennych z możliwością regulacji w pionie  
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i poziomie.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria powinny być 

wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych 

na korozję, odpornych na działanie UV, odporne na większość 

chemicznych środków dezynfekcyjnych. Wszelkie łączenia mają być 

wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych  

w utrzymaniu czystości. 

Pod szafkami wiszącymi listwa LED.  

Całkowita długość szafek stojących: ok.  242 cm  

Całkowita długość szafek wiszących:  242 cm 

Typy szafek (kolejność od lewej do prawej): 

             szafka stojąca  40cm                  - 1szt. 

             miejsce na płytę grzewczą + piekarnik w zabudowie    - 1szt 

miejsce na zmywarkę do naczyń w zabudowie           - 1szt. 

szafka stojąca pod zlew 2-drzwiowa 80cm                - 1szt. 

szafka wisząca    40cm                  - 1szt. 

szafka wisząca z pochłaniaczem    60cm                - 1szt. 

szafka wisząca    60cm                  - 1szt. 

szafka wisząca (z 2 klapami składanymi)  80cm         - 1szt. 

 

 

37 Umywalka z 

baterią  

 Umywalka z baterią. szt. 2 

38 Zlewozmywak z 

ociekaczem i 

baterią 

 Zlewozmywak blaszany z ociekaczem i baterią. szt. 5 

 
Dodatkowe informacje: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble nowe, wolne od wad fizycznych  

i prawnych, nigdzie wcześniej nie używane, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Unii 

Europejskiej oraz dopuszczone do obrotu w krajach Unii Europejskiej oraz w ilości i asortymencie podanym 

w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z normami CE lub B.  

2. Do produkcji mebli należy zastosować płyty wiórowe dwustronnie melaminowane, o klasie higieniczności 

E1, odpornej na zarysowania, meble muszą być klejone. 

3. Regały i szafy z rzędami otworów systemu EURO (32 mm) pozwalającymi na swobodną regulację wysokości 

półek. 

4. Plecy regałów i szafek jednolite bez łączeń, wykonane z lakierowanej płyty w kolorze mebli HDF, 

wpuszczane w frezowaną nutę i mocowanie nienabijanymi złączkami.  

5. Przyjęcie przedmiotu zamówienia tylko w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy umowy. 

6. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do przyjęcia mebli, zwanych dalej "Przyjmującymi" są 

funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Komendy Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej. 

7. Zamawiana łączna ilość mebli, określona w opisie przedmiotu zamówienia, nie może ulec zmianie. 

 

 

 


