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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Dostawa oraz montaż elementów meblowych w budynku 

Sądu Okręgowego w Siedlcach" 

Zawartość opracowania: 

I. Wymagania ogólne 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Część I zamówienia: 

1.1. Drzwiczki przesuwne, 

1.2. Zabudowa do zestawu biurek pełniąca funkcję osłony. 

2. Część Il zamówienia: 

1.1. Półki na klawiatury i myszki komputerowe, 

1.2. Przepusty kablowe. 

III. Zestawienie ilościowe i miejsce montażu. 

I. Wymagania ogólne 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. 

Wymiary elementów meblowych przyjęte w dokumentacji, są wymiarami przybliżonymi. 
W celu prawidłowego dopasowania przedmiotu zamówienia do rzeczywistych potrzeb, 
przed rozpoczęciem prac zaleca się przeprowadzenie dokładnych pomiarów przez 
Wykonawcę. 

Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanych elementów 
meblowych, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwa jest natychmiastowa 
wymiana na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących elementów meblowych 
w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2: 

1. CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA: 

1.1. Drzwiczki przesuwne: 

• Drzwiczki umożliwiają całkowite zasłonięcie otworu okiennego o wielkości około 
990 mm x 1110 mm (dokładna wielkość drzwiczek do wervfikacji Wykonawcv), 

• Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich 
stron obrzeżem meblowym ABS, dopasowanej kolorystycznie do pozostałych 
elementów stolarki wewnętrznej znajdujących się w danym pomieszczeniu, 
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• System do drzwi podwieszanych przesuwnych wykonany z aluminium, zawierający 
wszystkie niezbędne elementy, pozwalający na sprawne przesuwanie drzwiczek, 

• Stalowy zamek do drzwi przesuwnych z dwoma kluczykami, o średnicy nie większej 
niż25mm, 

1.2. Zabudowa do zestawu dwóch biurek pełniąca funkcję osłony: 

• Zabudowa o łącznej wielkości około 2500 mm x 1200 mm, dopasowana do zestawu 
dwóch biurek ułożonych w kształt litery 11L" (dokładna wielkość zabudowy do 
weryfikacji Wykonawcy), 

• Część górna zabudowy około 2500 mm x 1000 mm wykonana z poliwęglanu litego 
o grubości 4 mm, 

• Część dolna zabudowy około 2500 mm x 200 mm wykonana z płyty laminowanej 
o grubości 18 mm, oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS 
i dopasowanej kolorystycznie do pozostałych elementów stolarki wewnętrznej 
znajdujących się w danym pomieszczeniu, 

• Całość zabudowy zamontowana w sposób stabilny i trwały przy pomocy profili 
aluminiowych lub drewnianych, wkrętów, łączników meblowych, kątników 

montażowych itp., 

• Zabudowa wykonana w sposób zapewniający przekazanie korespondencji tj. 
wyposażona w dwa przysłaniane otwory o szerokości około 400 mm i wysokości 
około 70 mm, umiejscowione tuż nad blatem biurka i rozmieszczone równomiernie 
względem jego długości. 

~ Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 maja 2021 r. 

2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: 

1.3. Półki na klawiatury i myszki komputerowe: 

• Wysuwane półki w konstrukcji skrzyniowej wraz ze wszystkimi elementami 
montażowymi, prowadnicami rolkowymi oraz wkrętami, 

• Półki o wymiarach około 750 mm x 300 mm (dokładna wielkość półek do weryfikacji 
Wykonawcy), 

• Półki wraz z konstrukcją skrzyniową wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, 
dopasowane kolorystycznie do biurek, do których będą montowane. 

1.4. Przepusty kablowe: 

• Średnica około 60 mm, 

• Wykonane z tworzywa sztucznego, 

• W kolorze srebrnym, 

• Montaż przepustów obejmuje również wykonanie otworów w blatach biurek. 

~ Termin realizacji zamówienia do dnia 31maja2021 r. 
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III. Zestawienie ilościowe 

Element meblowy Ilość 

Drzwiczki przesuwne 1 

Zabudowa do zestawu biurek 
1 

pełniąca funkcję osłony 

Półki na klawiatury i myszki 
komputerowe 

22 szt. 

Przepusty kablowe 22 szt. 

Miejsce montażu 

Pomieszczenie szatni (parter 
budynekC) 
Pomieszczenie biurowe (parter 
budynekC) 
Sale rozpraw nr VI, VII, VIII, IX i X 
oraz pomieszczenia biurowe w 
budynku BiC 
Sale rozpraw nr VI, VII, VIII, IX i X 
oraz pomieszczenia biurowe w 
budynku BiC 
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I 
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