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I. Wymogi ogólne 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa mebli do Rozmównicy 

2. Za każdym razem, gdy w SOPZ wskazano wymóg , oznacza to, że Wykonawca może przedstawić 

rozwiązanie o lepszych rozwiązaniach technicznych jeśli są zachowanie wszystkie inne wymogi 

Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiot Zamówienia spełnia stawiane przed nim cele opisane w 

SOPZ.  

 

 

II. Rozmównica z funkcjonalnościami dla osób 

niepełnosprawnych 

3. Zamówienie obejmuje dostawę i umiejscowienie w Bazylie mebli do rozmównicy do 

indywidualnych konsultacji, spełniających wymogi opisane w niniejszym pkt II. SOPZ. 

4. Wykonawca dostarczy i ustawi we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyposażenie, tj. 

meble do rozmównicy służącej do indywidualnych konsultacji: fotel/krzesło, stojak z wysuwaną 

kratką oddzielającą oraz klęcznik z podłokietnikiem wg poniższej specyfikacji:  

 

Przedmiot zamówienia Ilość sztuk Specyfikacja 

Fotel/krzesło 1 

- stylizowany historycznie – 

zachowana spójność 

wykonanych mebli z 

wnętrzem/wyposażeniem 

średniowiecznej bazyliki, w 

tym scalenie kolorystyczne, 

bez bogatej, wyszukanej 

stylizacji;  

- drewniany w kolorze 

ciemnego dębu;  

- malowany farbą 

transparentną;  

- powierzchnia mebla 

szlifowana;  

- elementy mebla łączone 

systemowo na klej, śrubami 

stolarskimi, łącznikami 

zależnie od wymogu i 

konieczności estetycznej; 
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Fotel składa się z 4 nóg, 

siedziska, dwóch 

podłokietników oraz oparcia 

na plecy. 

 

Wymiary podstawowe fotela 

to min.: 

- szerokość zewnętrzna : 94 

cm; 

- długość zewnętrzna: 87 cm; 

- wysokość siedziska : 47 cm; 

- wysokość podłokietnika: 70 

cm; 

- wysokość oparcia min. : 90 

cm; 

Stojak z wysuwaną kratką 

oddzielającą 
1 

- stylizowany historycznie – 

zachowana spójność 

wykonanych mebli z 

wnętrzem/wyposażeniem 

średniowiecznej bazyliki, w 

tym scalenie kolorystyczne, 

bez bogatej, wyszukanej 

stylizacji;  

- drewniany w kolorze 

ciemnego dębu;  

- malowany farbą 

transparentną;  

- powierzchnia mebla 

szlifowana; 

 

Stojak składa się podestu, z 

możliwością wysuwania/ 

chowania oddzielającej kratki 

drewnianej. 

 

Wymiary podstawowe stojaka 

min.: 

- szerokość zewnętrzna: 80 

cm; 

- długość zewnętrzna: 30 cm; 

- wysokość podestu stojaka: 

80 cm; 
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- wysokość podniesionej 

kratki od posadzki: 145 cm. 

Klęcznik z podłokietnikiem 1 

- stylizowany historycznie – 

zachowana spójność 

wykonanych mebli z 

wnętrzem/wyposażeniem 

średniowiecznej bazyliki, w 

tym scalenie kolorystyczne, 

bez bogatej, wyszukanej 

stylizacji;  

- drewniany w kolorze 

ciemnego dębu;  

- malowany farbą 

transparentną;  

- powierzchnia mebla 

szlifowana;  

- elementy mebla łączone 

systemowo na klej, śrubami 

stolarskimi, łącznikami 

zależnie od wymogu i 

konieczności estetycznej; 

 

Klęcznik składa się z oparcia 

na kolana oraz podłokietnika 

w jednej bryle o konstrukcji 

drewnianej z górnym 

pulpitem drewnianym. 

 

Wymiary podstawowe 

klęcznika min.: 

- szerokość zewnętrzna 

klęcznika: 80 cm; 

- długość zewnętrzna 

klęcznika: 60 cm; 

- wysokość podestu na 

oparcie kolan ze spadkiem: 

18-22 cm; 

- długość podestu na oparcie 

kolan ze spadkiem: 30 cm; 

- wysokość podłokietnika od 

posadzki: 80 cm; 



 
5 

- długość podłokietnika na 

oparcie: 30 cm. 

 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed dostawą do akceptacji projekt wykonawczy celem 

potwierdzenia spełnienia zapisów specyfikacji, estetyki stylizacji historyzującej, właściwości 

funkcjonalnej i wskazanych wymiarów. 

6. W przypadku rozbieżności technicznych, funkcjonalnych, wymiarów mebli Wykonawca musi 

wykonać poprawy i korekty dla zgodności ze zleceniem i wskazanymi zapisami specyfikacji. 

7. Wykonane meble muszą być objęte pisemną 5-letnią gwarancją od daty wydania Zamawiającemu. 

8. Rysunek pomieszczenia ze schematem ustawienia w/w mebli w pomieszczeniu rozmównicy 

stanowi załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 


