Załącznik 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk FOTELI BIUROWYCH OBROTOWYCH dla Sądu
Rejonowego w Siedlcach, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Fotel biurowy ergonomiczny spełniający założenia określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
Przedmiot zamówienia musi być:
➢ fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia,
➢ wolny od wad,
➢ wykonany zgodnie z normami branżowymi,
➢ w stanie kompletnym i zdatnym do używania tj. gwarantującym stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
L.p.

1.

Nazwa
Fotel
biurowy
obrotowy
Marka
referencyjna:
Rim ANATOM
PLUS AT988091
2F lub
rozwiązania
równoważne

Ilość
zamówienia

30 sztuk

Opis parametrów

Podstawa pięcioramienna o rozstawie ramion Ø 660-680 mm
gwarantującą wysoką stabilność krzesła, wykonana z aluminium
polerowanego. Podstawa wyposażona w kółka jezdne Ø 65 mm,
w dwóch wersjach do wykładzin dywanowych lub podłóg
twardych. Kółka z hamulcem. Siedzisko ergonomiczne
wyprofilowane, pokryte elastyczna pianką PU gwarantującą
wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia. Przednia krawędź odpowiednio zaokrąglona.
Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za
pomocą zatrzasków, umożliwiająca łatwy i szybki demontaż.
Teleskop gazowy, zapewniający miękkie resorowanie oraz
płynną regulację wysokości. Regulacja w zakresie min. 400-520
mm. Szerokość siedziska min. 490 mm, głębokość min. 430 mm.
Oparcie ergometryczne wyprofilowane, pokryte elastyczną
pianką PU z regulacją wysokości w zakresie 7 cm, tył oparcia
wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wysokość
podparcia lędźwiowego nad poziom powierzchni siedziska
regulowana przy wykorzystaniu mechanizmu podnoszenia
całego oparcia działającego w systemie skokowym pętli (po
osiągnieciu najwyższego poziomu oparcia, wraca ono do
położenia najniższego). Oparcie powinno podążać za ruchem
użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Oparcie o wysokości min.
590 mm i szerokości min. 450 mm. Podłokietniki z miękką,
elastyczną nakładką, z możliwością regulacji góra-dół w zakresie
100 mm. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z
autentycznym dopasowaniem siły odchylenia do wagi
użytkownika w zakresie 40-120 kg (tzw. mechanizm
samoregulujący). Tapicerka – skład 95 % naturalna wełna i 5 %
poliamid lub 100 % poliester o wysokiej wytrzymałości na
ścieranie, tkanina w kolorze czarnym lub grafitowym o gęstej
strukturze.
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Certyfikat zgodności z normą:
•
•
•

PN-EN 1335-1: 2004
PN-EN 1335-2: 2009
PN-EN 1335-3: 2009

Gwarancja – minimum 36 miesięcy

WYMAGANIA OGÓLNE –
1) Miejsce dostawy: Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce.
Opis budynku: budynek zlokalizowany w Siedlcach (kod pocztowy: 08-110) przy ul. Kazimierzowskiej
31A. Jest to nowoczesny 3 kondygnacyjny budynek wyposażony w windy. Zapewniony jest
swobodny dojazd, zamknięty parking od strony podwórka z możliwością swobodnego rozładunku.
2) Termin realizacji: zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie maksymalnie do dnia 27
grudnia 2021 roku.
3) Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru dostawy.
4) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na dostarczone meble na okres 36 miesięcy
od daty protokolarnego odbioru foteli.
5) W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego mebla lub części na nowy wolny od
wad.
6) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny przedmiotu umowy z odbiorem
niesprawnego mebla przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby sądu.
Naprawy realizowane będą w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia wady lub awarii przez
Zamawiającego. Zgłoszenia odbywać się będą droga e-mail.
7) Okres gwarancji wymienionego fotela na nowy lub wymiany części zaczyna swój bieg od daty
dostarczenia do Zamawiającego, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.
Zakres przedmiotu zamówienia:
a)

b)
c)

d)

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, rozładunek, wniesienie oraz wykonanie
innych czynności niezbędnych do przekazania przedmiotu dostawy do użytku, zgodnie ze
specyfikacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fotele, dokonać ich montażu przy użyciu narzędzi
należących do Wykonawcy oraz ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Realizacja dostawy musi odbyć się w dniach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:30 do 15:30. Zamawiający nie przewiduje dostawy przedmiotu
zamówienia w dni wolne od pracy i po godzinach urzędowania jednostki.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt niezbędny do sprawnego przeniesienia
przedmiotu zamówienia (wózki, platformy i inne) oraz osoby do wykonania zamówienia, w
tym do transportu foteli w miejsce docelowe, wskazane przez Zamawiającego.

Siedlce, dnia 29 listopada 2021 roku
Sporządził/a:

