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Tom II: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych dla Naukowej i Akademickiej Sieci 

Komputerowej Państwowy Instytut Badawczy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z zapisami umowy 

nr…… . 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, opisując przedmiot 

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań 

równoważnych rozwiązaniom opisywanym w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy 

prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na 

cały asortyment meblowy stanowiący przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, by ich minimalne 

parametry jakościowe nie były gorsze, niż parametry i cechy wskazanych produktów meblowych przez 

Zamawiającego. 

Poniżej opisane są wymagania, jakie mają spełniać fotele. Zamawiający wymaga od Wykonawców 

spełnienia wszystkich wymagań technicznych oraz zgodności z Polskimi Normami. 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne dla foteli biurowych: 

• Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna. 

• Samohamowne kółka do miękkich powierzchni o średnicy 65 mm. 

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. 

• Nowoczesny mechanizm SYNCHRO lub równoważny umożliwiający synchroniczne odchylanie 

oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego 

się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, 

odchylonej do tyłu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK lub równoważny 

zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. 

• Ergonomiczne siedzisko wykonane z sklejki drewna liściastego, wyściełane pianką 

poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującą 

wysoką odporność na zgniatanie, gęstość pianki siedziska 75 kg/m3. 

• Wysokie oparcie krzesła wykonane z stalowego stelaża w kolorze czarnym, pokrytego 

transparentną siatką w kolorze czarnym, zapewniającą maksymalny komfort poprzez 

możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, 

wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-

lędźwiowy, w górnej części oparcia posiada specjalne wyprofilowanie ramy oparcia tworzące 

zagłówek. 

• Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością 

regulacji w zakresie wysokości. 

• Fotel tapicerowany tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 330g/m2 z atestami: 

trudnopalności EN 1021:1:2 lub równoważny, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 



2 
 

12947-2 lub równoważny), odporność barwy na tarcie 4-5 (EN ISO 105-X12 lub równoważny) 

oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1 lub równoważny), odporność barwy na 

działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04 lub równoważny),odporność barwy na rozpuszczalniki 

organiczne 5(PN-EN ISO 105-X-05 lub równoważny), odporność na przesunięcie w szwie- 3mm, 

kat A(PN-EN ISO 13936-2 lub równoważny). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 

gatunkowym i niższych parametrach. 

• Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub 

równoważny oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). 

• Wymagany okres 24 - miesięcznej gwarancji Wykonawcy 

• Kolor materiału oparcia- siatki: czarny 

• Kolor materiału siedziska: szary, odcienie szarości 
 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie do 10% poniżej przedstawionych parametrów fotela biurowego 

podanych na rysunku pomocniczym. 

 

 

 

 

 


