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 DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO     Węgrów, dnia 23 czerwca 2021 r.  

   W WĘGROWIE 

 

Nr postępowania: A.261-43/2021 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 

Dotyczy postępowania na „Dostawa i montaż mebli w budynku Sądu Rejonowego 

w Węgrowie” 

 

 

ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 

 

Sąd Rejonowy w Węgrowie zmienia treść załącznika Nr 1 do Zaproszenia do złożenia 

oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - poprzez zmianę w ust. 2  - Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, Część II zamówienia: meble do sekretariatu, sali 

konferencyjnej oraz aneksu kuchennego, który otrzymuje następujące brzmienie (zmiany 

zaznaczone na kolor czerwony): 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

A.261-43/2021 
 

 

 

 

 

1. Wymagania ogólne: 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. 

Wymiary mebli przyjęte w dokumentacji są dostępne na rynku, przekopiowanych 

z ogólnodostępnych katalogów różnych producentów.  

Dopuszczalne odstępstwa od podanych wymiarów +/ 2% (za wyjątkiem sytuacji, gdzie 

w opisie mebla tolerancja jest już podana lub wykluczona), jednak z zastrzeżeniem, iż 

wszystkie meble danego rodzaju muszą posiadać te same wymiary. Podane wymiary: szer. x 

gł. x wys.  

Wymagane jest, aby zaproponowane meble były modułowymi rozwiązaniami 

systemowymi, seryjnie produkowanymi. Pod pojęciem systemowe należy rozumieć meble, 

które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na 

rozbudowę. 

Na etapie realizacji zamówienia należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli, 

a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz 

z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Dla zapewnienia zgodności parametrów mebli i wyposażenia z Opisem przedmiotu 

zamówienia, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, a także spełnienia przepisów 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Dostawa i montaż mebli w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie” 
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rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy dostarczenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów: 

1) Kart katalogowych przedstawiających proponowane systemy mebli pracowniczych, 

gabinetowych - dotyczy biurek, szaf, kontenerów, stołów, witryn. 

Karty muszą zawierać nazwę każdego mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, 

nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla przedstawiające 

wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany 

mebel spełnia wymagania projektu. 

2) Atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie norm, wydane przez uprawnione do 

tego instytucje. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do 

jakich mebli są wystawione. 

Ze względów bezpieczeństwa, na etapie montażu mebli, boki szaf mają być skręcone ze 

sobą oraz szafy muszą być trwale przymocowane do ściany. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących mebli w budynku Sądu 

Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20. 

 

 

 

 

Część I zamówienia: meble gabinetowe 

1. Biurko z kontenerem – 1 szt.: 

1) blat prostokątny o wymiarach 220x70x74cm, 

2) blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 38mm z obrzeżem PCV 2 mm 

odpornym na uderzenia mechaniczne, imitująca wygląd i fakturę prawdziwego drewna, 

3) łączyna o gr.18mm, 

4) na nogach płytowych, stopki poziomujące w nogach, 

5) kolor blatu – platan ciemny lub robinia, 

6) kolor korpusu HP  i kontenerka – czarny, wysoki połysk, 

 

2. Stół konferencyjny – 1 szt.: 

1) wykonany z płyty melaminowanej o grubości 38mm z obrzeżem PCV 2 mm odpornym 

na uderzenia mechaniczne imitująca wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze 

blatu,  

2) wymiary 250x70x74cm, 

3) podstawa HPL o grubości 38mm, połysk, 

4) kolor – platan ciemny lub robinia, 
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5) łączyna 18mm,  

6) blat i łączyna  melaminowana, imitująca wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. 

7) regulator poziomu w zakresie 5 mm. 

8) nogi posiadające czarne stopki. 

 

3. Stół okolicznościowy – 1 szt.: 

1) blat kwadratowy,  

2) wymiary 60x60x55cm, 

3) wykonany z płyty melaminowanej o grubości 38mm z obrzeżem PCV 2 mm odpornym 

na uderzenia mechaniczne imitująca wygląd i fakturę prawdziwego drewna, 

4) kolor – platan ciemny lub robinia. 

 

 

4. Stół okolicznościowy – 1 szt.: 

1) blat kwadratowy,  

2) wymiary 80x80x55cm, 

3) wykonany z płyty melaminowanej o grubości 38mm z obrzeżem PCV 2 mm odpornym 

na uderzenia mechaniczne imitując wygląd i fakturę prawdziwego drewna, 

4) kolor platan ciemny lub robinia. 

 

5. Szafa ubraniowa z drążkiem – 1 szt.: 

1) wymiary 80x60x183cm, 

2) szafa musi składać się z 1 części – szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi, 

3) szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV 

lub ABS dobrane pod kolor płyty, 

4) front HPL, 

5) grubość frontu 18 mm,  

6) wyposażenie to 1 półka płytowa o grubości min.18 mm,  
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7) pod półką wbudowany wieszak (może być wysuwany teleskopowy), 

8) kolor – platan ciemny lub robinia, 

 

 

6. Witryna - 2 szt.: 

1) Wymiary 60x42x183,3cm,  

2) Witryna przeszklona, szkło przydymione, 

3) Szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej grubości 18 mm, obrzeże PCV lub 

ABS dobrane pod kolor płyty, 

4) półki z płyty 18 mm, 

5) front HPL, 

6) grubość frontu 18 mm,  

7) zamek baskwilowy, 

8) stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, 

9) kolor – ciemny platan lub robinia. 

 

7. Szafka aktowa niska z zamkiem – 1 szt 

1) wymiary 80x42x77cm, 

2) półki z płyty 18 mm, 

3) zamek baskwilowy, 

4) Szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV 

lub ABS dobrane pod kolor płyty, 

5) 2 przestrzenie segregatorowe, 1 półka z płyty 18 mm, 

6) front HPL, 

7) grubość frontu 18 mm,  

8) zamek baskwilowy, 

9) stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, 

10) kolor – ciemny platan lub robinia. 
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8. Szafka managerska niska – 1 szt.: 

1) Wymiary – 120x42x69cm, 

2) Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, 

3) Korpus - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, 

4) Front - drzwi przesuwne, metalowy mechanizm samodomykający, obrzeża ABS, 

5) Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym 

wysunięciem, obrzeże ABS, 

6) Wieniec dolny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, 

7) Stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, 

7) kolor blatu – platan ciemny lub robinia. 

 
 

 

9. Szafa aktowa – 1 szt.:  

1) 80x43,2x183,3cm, 

2) Na górze szafka z półkami, drzwi ze szkła hartowanego przydymionego, 

3) Na dole szafa z drzwiami skrzydłowymi, 

4) Szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV 

lub ABS dobrane pod kolor płyty, 

5) półki z płyty 18 mm, 

6) front HPL, 

7) grubość frontu 18 mm,  

8) zamek baskwilowy, 

9) stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, 

10) kolor – ciemny platan lub robinia. 

        

10. Biurko – 1 szt.: 

1) osłona przednia, 

2) blat prostokątny, 

3) wymiary 140x70x74cm, 

4) wykonane z płyty melaminowanej o grubości 38mm z obrzeżem PCV w kolorze 

blatu 

5) na nogach płytowych, stopki poziomujące w nogach, 

6) kolor – platan ciemny lub robinia,  
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11. Kontener mobilny bezuchwytowy – 1 szt.: 

1) 3 szuflady metalowe, zamykane zamkiem centralnym z łamanym kluczykiem, 

2) prowadnice rolkowe,  

3) centralny zamek z blokadą wysuwu więcej niż 1 szuflady,   

4) kółka z hamulcem,  

5) wkładka piórnikowa – 1 szt., 

6) szuflady z wysuwem 80%,  

7) głębokość szuflad - 500 mm,  

8) korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm.,  

9) front i wieniec górny w płycie HPL. 

 

 

Termin realizacji zamówienia w części I: 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

Część II zamówienia: meble do sekretariatu, sali konferencyjnej oraz aneksu kuchennego 

1. Stół konferencyjny – 6 szt. 

1) wymiary 140x60x74cm, 

2) blat prostokątny z płyty laminowanej osadzony na metalowej ramie z okrągłymi 

nogami o średnicy 60 mm,  

3) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

4) grubość blatu - 18 mm, 

5) stopki z regulacją niwelującą nierówności podłogi, 

6) kolor blatu – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

7) kolor  stelaża – chrom. 
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2. Szafa aktowa – 2 szt.: 

1) wymiary – 75x38x183,3cm, 

2) szafa na 5 poziomów segregatorów, 

3) wykonane z płyty laminowanej 18 mm, 

4) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV lub ABS, 

5) plecy białe z płyty HDF 4 mm, 

6) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

7) zamykane na zamek meblowy, 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 

 

 

3. Szafa aktowa – 7 szt.: 

1) wymiary – 80x38x217cm, 

2) szafa na 6 poziomów segregatorów, 

3) wykonane z płyty laminowanej 18 mm, 

4) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV lub ABS, 

5) plecy białe z płyty HDF 4 mm, 

6) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

7) zamykane na zamek meblowy, 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 

4. Szafa aktowa – 4 szt.: 

1) wymiary – 80x38x183,3cm, 

2) szafa na 5 poziomów segregatorów, 

3) wykonane z płyty laminowanej 18 mm, 
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4) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV lub ABS, 

5) plecy białe z płyty HDF 4 mm, 

6) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

7) zamykane na zamek meblowy, 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 

 

5. Szafa ubraniowa – 1 szt.: 

1) wymiary – 40x38x183cm, 

2) wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 

3) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

4) plecy białe z płyty HDF 4 mm, 

5) aluminiowe uchwyty, 

6) zamykana na zamek meblowy, 

7) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 

 
 

6. Szafa aktowa – 2 szt.: 

1) wymiary – 40x38x183cm, 

2) wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 

3) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

4) plecy białe z płyty HDF 4 mm, 

5) aluminiowe uchwyty, 

6) zamykana na zamek meblowy, 

7) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 
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7. Nadstawka do szafy – 2 szt.: 

1) wymiary – 75x38x72cm, 

2) nadstawka na 2 poziomy segregatorów, 

3) wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 

4) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

5) plecy białe z płyty HDF 4 mm,  

6) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

7) zamykane na zamek meblowy, 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 

 

8. Nadstawka do szafy – 4 szt.: 

1) wymiary – 80x38x72cm, 

2) nadstawka na 2 poziomy segregatorów, 

3) wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 

4) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

5) plecy białe z płyty HDF 4 mm,  

6) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

7) zamykane na zamek meblowy, 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 

 

9. Nadstawka do szafy – 3 szt.: 

1) wymiary – 40x38x72cm, 

9) nadstawka na 2 poziomy segregatorów, 

10) wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 

11) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

12) plecy białe z płyty HDF 4 mm,  

13) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

14) zamykane na zamek meblowy, 

15) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,. 
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10. Zabudowa szafy pancernej – 1 szt.: 

1) Wymiary szafy pancernej – 89x40x190cm, 

2) Wymiary zabudowy – 95x45x217, 

3) wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 

4) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

5) plecy białe z płyty HDF 4 mm,  

6) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

7) zamykane na zamek meblowy, 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

11. Biurko narożne – 1 szt.: 

1) wymiary – 155/70 x 200/60 x 75/68cm, 

2) wykonane z płyty laminowanej 18 mm, 

3) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

4) nowoczesne aluminiowe uchwyty,  

5) pogrubiane blaty i boki 36 mm, 

6) biurko składa się z części roboczej o typowej 75 cm wysokości, pod którą znajduje się 

kontenerek na kółkach z czterema szufladami oraz dostawki z szafką o wysokości 68 

cm, 

7) przepust kablowy. 

8) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,, 

9) ozdobna blenda z przodu – kolor czarny. 

  
 

12. Biurko – 1 szt.: 

1) wymiary – 190 x 70 x 75cm 

2) wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 

3) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, 

4) nowoczesne aluminiowe uchwyty, 

5) pogrubiane blaty i boki 36 mm, 

6) biurko składa się z części roboczej o typowej wysokości 75 cm oraz dostawki 

z czterema szufladami o wysokości 68 cm.  
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7) przepust kablowy, 

8) półka klawiaturowa płytowa, 

9) kolor – dąb pradawny lub inny odcień dębu w uzgodnieniu z Zamawiającym,, 

10) blenda ozdobna z przodu – kolor czarny. 

  
 

 

 

 

 

ANEKS KUCHENNY 

 

13. Szafka wisząca z klapą – 4 szt.: 

1) wymiary - 60x32x36cm, 

2) płyta laminowana jednobarwna o grubości 18mm, 

3) kolor – jasny szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 
14. Szafka wisząca z klapą – 1 szt.: 

1) wymiary - 50x32x36cm, 

2) płyta laminowana jednobarwna o grubości 18mm, 

3) kolor – jasny szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 
15. Szafka stojąca 2 szt.: 

1) wymiary – 60x45x82cm, 

2) płyta laminowana jednobarwna o grubości 18mm, 

3) kolor – jasny szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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16. Szafka stojąca 1 szt.: 

1) wymiary – 50x45x82cm, 

2) płyta laminowana jednobarwna o grubości 18mm, 

3) kolor – jasny szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
17. Szafka zlewozmywakowa ze ślepą ścianą –1 szt.: 

1) wymiary – 114x55x82cm, 

2) płyta laminowana jednobarwna o grubości 18mm, 

3) kolor – ciemny szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

 
18. Szafka wąska – 1 szt.  

1) wymiary – 30x45x82cm, 

2) płyta laminowana jednobarwna o grubości 18mm, 

3) z 3 szufladkami, 

4) prowadnice zwykłe + cichy domyk,  

5) kolor – ciemny szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 
 

Uwaga: WSZYSTKIE SZAFKI DOLNE NA STOPKACH KUCHENNYCH REGULOWANYCH 

100 MM Z LISTWĄ COKOŁOWĄ. 

 

19. Blat z listwami przyblatowymi – 1 szt.; 
1) W kształcie litery L, 

2) Grubość blatu – 3,8cm 

3) Dłuższa długość blatu – 295cm, 
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4) Krótsza długość blatu – 114cm, 

5) Pod blatem w miejscu X będzie znajdować się lodówka o wymiarach 47.5x44,5x80cm. 

 
 

 

 

Termin realizacji zamówienia w części II: 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Część III zamówienia: krzesła i fotele 

1. Krzesło konferencyjne – 32 szt. 

1) wymiary – 43,5x40x95cm, 

2) siedzisko i oparcie tapicerowane, 

3) konstrukcja metalowa, chromowana 

4) 4 nogi, 

5) kolor szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

2. Fotel – 3 szt.: 

1) wymiary 55x50x78cm, 

2) siedzisko tapicerowane, 

3) podstawa - 4 nogi, stelaż metalowy, kolor czarny,  

4) nogi zakończone stopkami tworzywowymi, 

5) kolor szary w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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3. Krzesła gabinetowe – 9 szt. 

1) wymiary – 82x51x45cm, 

2) oparcie i siedzisko stanowią integralną całość, tapicerowane tkaniną w kolorze szarym, 

3) stelaż metalowy, kolor czarny 

 

 

Termin realizacji zamówienia w części III: 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Zmiana treści załącznika nr 3 jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 

 

Zatwierdzam opis przedmiotu zamówienia: 

Kierownik Zamawiającego  

 

          Tomasz Salach 

Dyrektor Sądu Rejonowego 

w Węgrowie 
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