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 WYKAZ  MEBLI   

Gmach "B" 

 

Pokój 807 GB 
.................................................................................................................................................................................... 

  1. Biblioteczka     rys.1     szt.3 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
  2. Szafa ubraniowa      rys.4     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
  3. Biurko I      rys.6     szt. 2 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
  4. Biurko II      rys.11     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
  5. Biurko III      rys.13     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  6. Stolik      rys.14     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  7. Wieszak      rys.15     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
  8. Półka       rys.17     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 803 GB 
................................................................................................................................................................. ................... 
12. Biurko      rys.21     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

..................................................................................................................................................................... ............... 
13. Biblioteczka     rys.22     szt.2 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................... ................ 
14. Nadstawka biblioteczki 80   rys.23     szt.2 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

........................................................................................................................................................ ............................ 
 

Pokój 813 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
18. Biurko      rys.26     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
................................................................................................................................. ................................................... 
19. Biblioteczka     rys.27     szt.3 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
................................................................................................................................ .................................................... 
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.................................................................................................................................................................................  

20. Segment gospodarczy    rys.28     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
.................................................................................................................................................................................... 
21. Szafa ubraniowa     rys.29     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
.................................................................................................................................................................................... 
 

Pokój 715 GB 
....................................................................................................................................................................................  
22. Biurko      rys.6     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
.................................................................................................................................................................................... 
23. Biurko      rys.30     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
................................................................................................................................. ................................................... 
24. Biblioteczka     rys.31     szt.2 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
................................................................................................................................ .................................................... 
 

Pokój 804 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
30. Szafka gospodarcza    rys.34     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
 

Pokój 802 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
31. Biurko      rys.35     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

................................................................................................................................. ................................................... 
 

Pokój 709 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
32. Biblioteczka z szufladami   rys.36; poz. 01   szt.3 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
33. Biblioteczka I     rys.36; poz. 02   szt.4 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
34. Biblioteczka II     rys.36; poz. 03   szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
35. Biblioteczka III     rys.36; poz. 04   szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
36. Szafka wisząca I     rys.36; poz. 05   szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................... ............................................. 
37. Szafka wisząca II     rys.37     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

................................................................................................................................. ................................................... 
38. Biblioteczka IV     rys.38; poz. 07   szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
39. Szafa ubraniowa     rys.38; poz. 08   szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
40. Biblioteczka z szufladami   rys.39     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
41. Szafka dolna z drzwiami suwanymi  rys.40     szt.2 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
42. Wieszak      rys.15     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
43. Biurko      rys.41; poz.12    kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
44. Biurko      rys.42; poz.13    kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
45. Biurko      rys.42; poz.14    kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
46. Biurko      rys.43; poz.15    kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
47. Stół I      rys.44; poz.16    szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
48. Stół II      rys.45; poz.17    szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
49. Odbojnica       poz.18     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 712 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
52. Biurko      rys.48     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
53. Biurko      rys.6     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................. .................................................. 
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Pokój 814 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
59. Biblioteczka 80     rys.53     szt.2 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
60. Biblioteczka 50     rys.54     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
61. Szafa ubraniowo- biblioteczna   rys.55     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
62. Szafa gospodarcza    rys.56     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
63. Szafka      rys.57     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
.................................................................................................................................................................................... 
64. Szafka gospodarcza    rys.58     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
65. Szafka pod ksero     rys.59     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
66. Biurko      rys.60     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
67. Biurko      rys.13     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
68. Półka      rys.61     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
69. Półka      rys.62     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
70. Podstawka pod monitor    poz.13     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
 

Pokój 817 GB 
.................................................................................................................................................................................... 
71. Biurko      rys.63     kpl.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

................................................................................................................................. ................................................... 
72. Regał      rys.64     szt.2 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
73. Stolik      rys.65     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

................................................................................................................................. ................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
74. Szafka gospodarcza    rys.66     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
75. Odbojnica           szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
76. Półka      rys.67     szt.1 
 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
 

Budynek  Gmachu Głównego 
 

Pokój 400A 
 

.................................................................................................................................................................................... 
77. Krzesło      rys.68     szt.1  

.................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

Budynek  Wydziału Zarządzania i Ekonomii 

 

Pokój 306 
................................................................................................................................................. ................................... 

 84.Biurko      rys.70     kpl.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

...................................................................................................................................................... .............................. 

 

Pokój 407 
.................................................................................................................................................................................... 
85.Biurko      rys.71     kpl.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 507 
.................................................................................................................................................................................... 

88. Biurko       rys.76     kpl.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 304 
.................................................................................................................................................................................... 

  89. Regał       rys.77     szt.2 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  90. Nadstawka      rys.78     szt.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 



  - 6 – 

Załącznik nr 13 do SIWZ 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

 

Pokój 517 
.................................................................................................................................................................................... 

  94. Szafa gospodarcza     rys.82     szt.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 514 
.................................................................................................................................................................................... 

  95. Biblioteczka      rys.83; poz.01   szt.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  96. Szafa ubraniowa      rys.83; poz.02   szt.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  97. Szafa gospodarcza     rys.83; poz.03   szt.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  98. Biurko       rys.84; poz. 04   kpl.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

  99. Biurko      poz. 05     kpl.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
100. Szafka gospodarcza    poz. 06     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
101. Szafka pod ksero    poz. 07     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
102. Stolik      poz. 08     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
103. Odbojnica     poz. 09     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
104. Odbojnica     poz. 10     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 516 
.................................................................................................................................................................................... 

105. Biblioteczka I     rys.85; poz. 01   szt.1 
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
106. Biblioteczka II     rys.85; poz. 02   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
107. Szafa ubraniowa     rys.85; poz. 03   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
108. Regał      rys.86; poz. 04   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
109. Regał      rys.86; poz. 05   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
110. Szafa       rys.86; poz. 06   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
111. Szafa       rys.86; poz. 07   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
112. Regał      rys.86; poz. 08   szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
113. Biurko      poz. 09     kpl.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
114. Biurko      rys.87; poz. 10   kpl.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
115. Biurko      rys.88; poz. 11   kpl.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
 

Pokój 511 
.................................................................................................................................................................................... 
117. Regał      rys.92     szt.2 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
118. Stół      rys.93     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

............................................................................................................... ..................................................................... 
 

Pokój 302 
.................................................................................................................................................................................... 
119. Lustro           szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Pokój 517 A 
.................................................................................................................................................................................... 
120. Szafa ubraniowa     rys.94; poz.01    szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
121. Biblioteczka z witryną 80   rys.94; poz.02    szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
122. Biblioteczka  80     rys.94; poz.03    szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
123. Biblioteczka z witryną 40   rys.94; poz.04    szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
124.  Słupek      rys.95; poz.05    szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
125.  Biurko      rys.96; poz.06    kpl.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
126.  Stolik      rys.97; poz.07    szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
127.  Odbojnica     poz.08     szt.1 

Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

.................................................................................................................................................................................... 
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GMACH "B" 

 

POKÓJ 807 

 

1.0.0.  BIBLIOTECZKA  (rys.1;) 

1.1.0.  WYKONANIE 

 

Szafa biurowa   wykonana z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie 

płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie 

płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować 

zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” firmy Lehman lub równoważne z  

kołkiem oporowym metalowym (rys.2). Zamawiający wymaga aby była możliwość (na 

życzenie użytkownika) otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem, Należy 

zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek 

patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy 

zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przymykowa wykonana z PCV 

typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej 

długości. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz 

typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych) . Na wszystkich płaszczyznach 

niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość 

Rys.1 Rys.4 
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mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wysokość listwy 

cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze 

srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). 

Zastosować regulatory poziomu (rys.3), otwory po regulatorach zamaskować osłonami z 

tworzywa w klorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z mozliwością 

regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe 

posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta wytrzymałością  

200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok siebie regałów oraz 

łączenia nadstawek należy zastosować połączenie za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki 

typu ERICSON . Kolor połączenia dobrany kolorystycznie do mebla . Ścianę tylna 

wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor foli i rysunek dobrać do 

zastowanej płyty. W drzwiach  zastosowac cztery zawiasy puszkowe w drzwiach 

równych lub wyższych  1600 mm .  
 

2.0.0.  SZAFA UBRANIOWA  (rys.4) 

2.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne  wykonania pkt.1.1.0. Zastosować uchwyty drążka ubraniowego wg rys. 5 

 

 

3.0.0.  BIURKO I  (rys.6) 

3.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.Biurko wykonane na stelażu metalowym. Nogi 

biurka wykonane w kolorze srebrny mat  malowane proszkowo ( Ø40 mm) z 

Rys. 2 

Rys.3 

Rys. 5 
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regulatorem wysokości w granicach 700 ÷800 mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną 

w tej samej kolorystyce co nogi biurka .Osłona powinna być wykonana z tworzywa i  

posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości. Obrót osłony powinien 

powodować ruch nogi w pionie. Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być 

połączone ze sobą za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być 

gładki i płynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadłości nogi względem obwiedni 

podblatowej, zacieki lakieru, prześwity stali. W kontenerze i szafce zastosować uchwyty 

meblowe w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw 

sztucznych). Szuflady osadzone na prowadnicach samo domykających  z 

uwzględnieniem grubości prowadnicy (grubość blachy wraz z powłoką lakierniczą) 

zgodnie z rys.7 i 8. Maksymalna strata wysuwu ok.18% długości. Długość prowadnic 

musi odpowiadać długości boków szuflad, te z kolei powinny zapewniać maksymalną 

długość szuflady (w module co 5 cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu 

mebla. 

Pierwsza szuflada H≈80 mm (piórnik wykonany z wypraski PCV w kolorze aluminium 

lub jasnopopielatym,  osadzony na prowadnicach.). Kontener i wózek pod komputer 

powinny posiadać rolki gumowane samo skrętne z hamulcem o maksymalnej, 

całkowitej wysokości 60 mm . Szuflady zamykane na zamek centralny ( z 

uwzględnieniem opisu w punkcie 1.1.0).  Przeloty kablowe dobrać kolorystycznie do 

płyty roboczej biurka a rozmieszczenie ich ustalić z zleceniodawcą . Pod płytą roboczą 

zamocować kanały kablowe (rys.10). Płytę maskującą mocować do nóg za pomocą 

metalowych obejm w czterech punktach (rys.9). Płyta robocza o grubości 25 mm. 

Położenie półki pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem. 

 

Rys.6 
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Rys.7 

Rys. 8 
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3.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

   

4.0.0.  BIURKO II  (rys.11) 

4.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. stelaż wykonać wg rys.12. 

 

4.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

 

5.0.0.  BIURKO III  (rys.13) 

5.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. 

 

5.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

Rys.9 Rys.10 
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  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

 

 

 

 

Rys.11 

Rys.12 
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6.0.0.  STOLIK  (rys.14) 

6.1.0.  WYKONANIE 

Rys.13 

Rys.14 
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Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Wysokość stolika 600 ÷700 mm 

7.0.0.  WIESZAK  (rys.15) 

7.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Mocować do ściany za pomocą kołków 

rozporowych. Otwory po wkrętach zamaskować zaślepkami z tworzywa w kolorze 

płyty. Zastosować wieszak  wg  rys.16 

 

8.0.0.  PÓŁKA  (rys.17) 

8.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

Rys.15 

Rys.16 

Rys.17 
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Pokój 803 

 
12.0.0.  BIURKO  (rys.21) 

12.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. 

 

12.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 

 

 
13.0.0.  BIBLIOTECZKA  (rys.22) 

13.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 
14.0.0.  NADSTAWKA 80  (rys.23) 

14.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 

 

Rys.21 
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Pokój 813 

 
 

18.0.0.  BIURKO  (rys.26) 

18.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

18.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.2 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

Rys.22 

Rys.23 
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Rys.26 

Rys.27 
Rys.28 
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19.0.0.  BIBLIOTECZKA (rys.27) 

19.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 

Rys.29 
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20.0.0.  SEGMENT GOSPODARCZY (rys.28) 

20.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wykonawca dostarcza zlewozmywak wraz z 

baterią, oraz wykonuje wszystkie prace hydrauliczne związane z podłączeniem baterii. 

Zamawiający wymaga zastosowania sprężynowych bębnów nawijających matę 

żaluzjową. Mata osadzona w prowadnicach aluminiowych w kolorze srebrny mat. 

 
21.0.0.  SZAFA UBRANIOWA (rys.29) 

21.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 

Pokój 715 

 
22.0.0.  BIURKO  (rys.6) 

22.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

22.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 
23.0.0.  BIURKO  (rys.30) 

23.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

23.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 

 
24.0.0.  BIBLIOTECZKA (rys.31) 

24.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  
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Rys.34 

Rys.31 

Rys.30 
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Pokój 804 

 
30.0.0.  SZAFKA GOSPODARCZA  (rys.34) 

30.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 

 

Pokój 802 
 

31.0.0.  BIURKO  (rys.35) 

31.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

31.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.2 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.35 
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Pokój 709 

 

 

pokój 709 widok 1 

pokój 709 widok 2 
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32.0.0.  BIBLIOTECZKA Z SZUFLADAMI  (rys.36; poz.01 ) 

32.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. W szufladach zastosować prowadnice kulkowe 

z pełnym wysuwem i i samo domykające chromowane o wytrzymałości na obciążenia 

60 kg. 

 
33.0.0.  BIBLIOTECZKA I (rys.36; poz.02 ) 

33.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 
34.0.0.  BIBLIOTECZKA II  (rys.36; poz.03 ) 

34.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 
35.0.0.  BIBLIOTECZKA III  (rys.36; poz.04 ) 

35.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 

Rys.36 
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36.0.0.  SZAFKA WISZĄCA I (rys.36; poz.05 ) 

36.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 
37.0.0.  SZAFKA WISZĄCA II (rys.37; poz.06 ) 

37.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

 

38.0.0.  BIBLIOTECZKA IV  (rys.38; poz.07 ) 

38.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  

Rys.37 

Rys.38 
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39.0.0.  SZAFA UBRANIOWA  (rys.38; poz.08 ) 

39.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. W drzwiach lewych zamocować lustro 1400 x 

300 mm 

 
40.0.0.  BIBLIOTECZKA Z SZUFLADAMI  (rys.39; poz. 09) 

40.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 32.1.0. 

 

 
41.0.0.  SZAFKA DOLNA Z DRZWIAMI SUWANYMI  (rys.40; poz.10) 

41.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosować uchwyty, szyny i prowadnice 

wykonane z metalu. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.10 

mm. (dopuszcza się gr.18 mm.). 
 

Rys.39 
Rys.40 
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42.0.0.  WIESZAK  (rys.15; poz. 11) 

42.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 
43.0.0.  BIURKO  (rys.41; poz. 12) 

43.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

43.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 
44.0.0.  BIURKO  (rys.42; poz. 13) 

44.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

44.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

  4. Szafka o wymiarach 570 x 500 x 500 mm    szt.1 

 
45.0.0.  BIURKO  (rys.42; poz. 14) 

45.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

45.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

  

 
46.0.0.  BIURKO  (rys.43; poz. 15) 

46.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 
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46.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 

 

 

 

 
 

Rys.42 

Rys.41 
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47.0.0.  STÓŁ I  (rys.44; poz. 16) 

47.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. 

 
48.0.0.  STÓŁ II  (rys.45; poz. 17) 

48.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. 

 

 

 
49.0.0.  ODBOJNICA  (poz. 17) 

49.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wymiary 2000 x 400 mm. 

Rys.43 

Rys. 44 Rys. 45 
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Pokój 712 

 
52.0.0.  BIURKO (rys.48) 

52.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półki pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 
52.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 
53.0.0.  BIURKO (rys.6) 

53.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

53.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

Rys.48 
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Pokój 814 

 

pokój 814 widok 1 

pokój 814 widok 2 
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59.0.0.  BIBLIOTECZKA 80 (rys.53; poz. 01) 

59.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 
60.0.0.  BIBLIOTECZKA 50 (rys.54; poz. 02) 

60.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 
61.0.0.  SZAFA UBRANIOWO - BIBLOTECZNA (rys.55; poz. 03) 

61.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Na bocznej prawej ścianie zmocować wieszaki w 

ilości 5 szt. Uzgodnić z użytkownikiem wielkość części ubraniowej oraz jej 

rozmieszczenie. 

 
62.0.0.  SZAFA GOSPODARCZA (rys.56; poz. 04) 

62.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 20.1.0. Na bocznej lewej ścianie zmocować 

wieszak w kształcie relingu na ręcznik. Na bocznej prawej ścianie zamocować dwa 

wieszaki jak w pkt. 61.1.0. zlewozmywak  wraz z baterią dostarcza wykonawca. 

Wszystkie prace hydrauliczne związane z przyłączeniem wykonuje wykonawca. 

 

Rys.53 Rys.54 
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63.0.0.  SZAFKA (rys.57; poz. 05) 

63.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosować rolki meblowe z hamulcem o 

zwiększonej odporności na obciążenia. 
 

64.0.0.  SZAFKA GOSPODARCZA (rys.58; poz. 06) 

64.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.W dolnej części zamocować lodówkę 

użytkownika a w górnej części kuchenkę mikrofalową. Zastosować rolki meblowe z 

hamulcem o zwiększonej odporności na obciążenia. 

 

 

 

Rys.55 Rys.56 
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65.0.0.  SZAFKA POD KSERO (rys.59; poz. 07) 

65.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosować w szufladzie rolki kulkowe 

chromowane z pełnym wysuwem. W miejsce uchwytu meblowego zastosować uchwyt 

meblowy w sztandze wpuszczany w krawędź płyty. 

 

 
66.0.0.  BIURKO  (rys.60; poz. 08) 

66.1.0.  WYKONANIE 

Rys.57 Rys.58 

Rys.59 
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Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

 

66.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67.0.0.  BIURKO  (rys.13; poz. 09) 

67.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. Uwaga biurko bez kontenera półki pod klawiaturę i 

wózka. 

 
68.0.0.  PÓŁKA (rys.61; poz. 10) 

68.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1. i 55.1.0. 

 
69.0.0.  PÓŁKA (rys.62; poz. 11) 

69.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1. i 55.1.0. 

 

Rys.60 
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70.0.0.  PODSTAWKA POD MONITOR (poz. 13) 

70.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Do kalkulacji przyjąć wymiary 200 x 200 x 200 

mm. Dokładny wymiar ustalić z użytkownikiem. 
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Pokój 817 

 
71.0.0.  BIURKO (rys.63) 

71.1.0.  WYKONANIE 

Rys.61 

Rys.62 
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Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półki pod klawiaturę 

ustalić z użytkownikiem. 

71.2.0. SKŁAD 

W skład biurka wchodzi : 

  1. Kontener  wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm.   szt.1 

  2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.   szt.1 

  3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm  szt.1 

 

 

 
72.0.0.  REGAŁ (rys.64) 

72.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. 

 
73.0.0.  STOLIK  (rys.65) 

73.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Wysokość stolika 600 ÷700 mm. 

 
74.0.0.  SZAFA GOSPODARCZA (rys. 66) 

74.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 20.1.0. Zlewozmywak  wraz z baterią dostarcza 

wykonawca. Wszystkie prace hydrauliczne związane z przyłączeniem wykonuje 

wykonawca. Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji, dokładny 

pomiar wykonuje wykonawca 

Rys.63 
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75.0.0.  ODBOJNICA   

75.1.0.  WYKONANIE 

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wymiary 3300 x 300 mm. 

 
76.0.0.  PÓŁKA (rys. 67) 

76.1.0.  WYKONANIE 
Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.  Tablicę wykonać z miękieją płytą pilniowej o gr 

9 mm. tapicerowanej tkaniną meblową (rodzaj tkaniny i kolor ustalić z zleceniodawcą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.64 

Rys. 65 
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Pokój 400A Gmach Główny 
 

77.0.0.  KRZESŁO (rys. 68)  

77.1.0.  WYKONANIE 
 Krzesło na metalowym stelażu. Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki i 

lakierowane . Wysokość całkowita z oparciem 790 mm. Wysokość siedziska 430 mm. 

Rozstaw nóg 480 mm. 

 

Rys.66 

Rys.67 

Rys.68 


