
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: „Dostawa i montaż lad biurowych i 

bibliotecznych w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomach od 0 do 2, 

mieszczących się w Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku zlokalizowanej w Tychach, 

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16.” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż fabrycznie nowych, nieużywanych lad 
biurowych i bibliotecznych do pomieszczeń: Sekretariatu, Czytelni, Czytelni 
Multimedialnej, Wypożyczalni, Działu Muzycznego i Książki Mówionej, Oddziału 
Dziecięcego, zlokalizowanych na poziomach od 0 do 2 mieszczących się w Bibliotece 
Głównej. Mediatece XXI wieku, przy al. Marszałka Piłsudskiego 16, rodzajowo i ilościowo 
określonych w Projekcie technicznym zabudowy meblowej lad bibliotecznych.   

2. Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  we  własnym  zakresie i na własny koszt 
rozładunek,  wniesienie oraz montaż wszystkich elementów będących przedmiotem 
zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego  mieszczących się w 
Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, ustawić przedmiot umowy w 
sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  

4. Po zakończeniu montażu i ustawieniu mebli Wykonawca zobowiązany jest pozostawić 
pomieszczenia posprzątane, w stanie nadającym się do użytkowania. 

5. Zamawiający oświadcza, iż nadzór autorski przy realizacji niniejszego zamówienia pełni 

firma PEPE HOME SP. Z O. O., ul. Darwina 25B/8, 43-100 Tychy, REGON: 243330172, 

NIP: 6462931983, KRS: 0000494431. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 
dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień  w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia z firmą PEPE HOME SP. Z O. O., w zakresie pełnionego przez  firmą PEPE 
HOME SP. Z O. O. nadzoru autorskiego. 

6. Opis zabudowy meblowej lad bibliotecznych. 
 

6.1 LADA nr 1 - SEKRETARIAT: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - 
wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny 
wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED 
barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie, łączenia płyt pod 
kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podblatowych Metabox zgodnie z rysunkami 
technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, front klapowy pod 
urządzenie wielofunkcyjne, szafki otwierane na zawiasach z półkami ruchomymi, 3 sztuki 
przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, logo przestrzenne wykonane z pleksi, 
regały otwarty z półkami ruchomymi podest na komputer z płyty melaminowanej- 3szt; 
inwentaryzacja, pomiar i montaż. 
 

6.2 LADA nr 2 - CZYTELNIA: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu – 
wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny 
wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED 
barwa ciepła we wskazanych miejscach we frezach, łączenia płyt pod kątem 45 stopni wg 
projektu, ilość szuflad podblatowych Metabox zgodnie z rysunkami technicznym i 
otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, 2 sztuki przelotek na przewody 
w blacie tworzywo sztuczne, wybrane szuflady otwierane za pomocą uchwytu 
nakładanego aluminiowego, logo przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z 
płyty melaminowanej- 2 szt; inwentaryzacja, pomiar i montaż.  

 

6.3 LADA nr 3 - CZYTELNIA MULTIMEDIALNA: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg 
projektu - wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane 
płaszczyzny wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, 
oświetlenie LED barwa ciepła we wskazanych miejscach we frezach, łączenia płyt pod 
kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podblatowych Metabox zgodnie z rysunkami 
technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi,  



2 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, wybrane szuflady otwierane 
za pomocą uchwytu nakładanego aluminiowego, logo przestrzenne wykonane z pleksi, 
podest na komputer z płyty melaminowanej - 2 szt.  
 

6.4 LADA nr 4 - WYPOŻYCZANIA: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - 
wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny 
wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED 
barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie, łączenia płyt pod 
kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podblatowych Metabox zgodnie z rysunkami 
technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, szafki otwierane 
na zawiasach z półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo 
sztuczne, logo przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z płyty 
melaminowanej, wybrane szuflady otwierane za pomocą uchwytu nakładanego 
aluminiowego; podest na komputer z płyty melaminowanej - 3 szt; inwentaryzacja, pomiar 
inwentaryzacja, pomiar i montaż.  
 

6.5 LADA nr 5 - DZIAŁ MUZYCZNY: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - 
wskazane fronty melaminowane kolor Brilliant White 8681 SU/SM, wskazane płaszczyzny 
wykończenie lakier mat, wybrane fronty melaminowane Arctico U1027C5, oświetlenie LED 
barwa ciepła 2800 K we wskazanych miejscach umieszczone we frezie, łączenia płyt pod 
kątem 45 stopni wg projektu, ilość szuflad podblatowych Metabox zgodnie z rysunkami 
technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami patentowymi, regały otwarty z 
półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie tworzywo sztuczne, logo 
przestrzenne wykonane z pleksi, podest na komputer z płyty melaminowanej - 2 szt. 

 

6.6 LADA nr 6 - DZIAŁ DZIECIĘCY: Zabudowa meblowa wykonana na wymiar wg projektu - 
wskazane elementy melaminowane, heksagony przykręcane do płyty frontowej lady 
wykonane z płyty lakierowanej w macie; oświetlenie LED barwa ciepła 2800 K we 
wskazanych miejscach umieszczone we frezie; fronty szklane półprzezroczyste w kolorze 
białym i żółtym wyklejana grafiką; część frontów heksagonalnych tapicerowana wg 
projektu w kolorach: białym, musztardowym i magenta; ilość szuflad podblatowych 
Metabox zgodnie z rysunkami technicznymi otwierane za pomocą podchwytu z zamkami 
patentowymi, regał otwarty z półkami ruchomymi, 3 sztuki przelotek na przewody w blacie 
tworzywo sztuczne, podesty dla dzieci wykończone wykładziną dywanową, podest na 
komputer z płyty melaminowanej - 3 szt. 

 

7. Integralną część Opisu przedmiotu zmówienia stanowi Projekt techniczny zabudowy 
meblowej lad bibliotecznych zawierający rysunki techniczne wraz z przekrojami i 
wizualizacjami przedmiotu zamówienia oraz ich specyfikacją materiałową.  

8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w Opisie 
przedmiotu zamówienia, które winny być zatwierdzone w ramach nadzoru 
autorskiego przez firmę PEPE HOME SP. Z O. O., ul. Darwina 25B/8, 43-100 Tychy, 
REGON: 243330172, NIP: 6462931983, KRS:0000494431. 
 


