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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 

EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli na potrzeby wyposażenia 

pomieszczenia archiwum Działu Zamówień Publicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

1. SPECYFIKACJA SZAF I NADSTAWEK Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI: 

Szafy i nadstawki z drzwiami przesuwnymi, korpusy wykonane z płyty wiórowej o minimalnej gr. 18 mm pokrytej 

obustronnie melaminą i oklejane obrzeżem PCV o minimalnej gr. 1 mm. Konstrukcja korpusu wieńcowa, klejona 

fabrycznie. Każda formatka korpusu oklejona z 4 stron obrzeżem. Wieniec dolny szafy wyposażony w stopki 

poziomujące w zakresie +15 mm, regulowane za pomocą klucza imbusowego od wewnątrz szafy.  Wieniec dolny 

nadstawki bez stopek poziomujących.  Tylna ściana wykonana z płyty wiórowej o minimalnej grubości 8 mm 

pokryta obustronnie melaminą, zapewniająca odpowiednią sztywność szafy. Każda szafa i nadstawka z podziałem 

wewnętrznym pionowym i półkami ( ilość półek w zależności od wysokości szafy i nadstawki ). Półki wykonane z 

płyty wiórowej o minimalnej gr. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejane obrzeżem PCV o minimalnej 

grubości 1 mm.  Półki mocowane w systemie zapadkowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu się półki. 

Każda szafa i nadstawka wyposażona w dwa fronty, jeden nakładany z płyty wiórowej o gr. 8 mm, drugi front 

wewnętrzny o grubości 18 mm, drzwi na prowadnicach z tworzywa sztucznego, wyposażone w stopery. Aby 

dostęp do dokumentów umieszczonych w szafie był pełny, drzwi wewnętrzne wyposażone są w uchwyt 

wpuszczony natomiast drzwi zewnętrzne wyposażone są w uchwyt tradycyjny o kanciastych kształtach. 

Zastosowanie uchwytu wpuszczonego w drzwiach wewnętrznych pozwala na pełne przesunięcie drzwi 

zewnętrznych i pełny dostęp do szafy. Kolor obu uchwytów muszą być identyczny. Każda szafa i nadstawka 

zamykana jest zamkiem do którego w standardzie są dwa kluczyki, jeden łamany, drugi prosty. Szafy i nadstawki 

muszą być dostarczone w całości, zmontowane fabrycznie. Wymiary i ilości szaf i nadstawek zgodnie z 

załącznikiem . 

 

2. DRABINA  

Wolnostojąca drabina aluminiowa, z możliwością wchodzenia z jednej strony, ze stabilnym podestem 

aluminiowym. Antypoślizgowe stopki zwiększające bezpieczeństwo przy pracy. Ilość stopni: 9 , głębokość stopni: 

130mm, wysokość do podestu: 2,00 m, waga drabiny: w przedziale 13-15kg, rozstaw nóg w przedziale : 160 cm - 

170 cm, szerokość drabiny około 63 cm. 


