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SST MEBLE BIUROWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych
z  zakupem i montażem zestawu biurowego do pomieszczenia technicznego nr 1.3  występujących  przy
realizacji  Kontraktu  pod nazwą :
„PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO „RELAKS” – wyposażenie

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót  w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
wyposażenie -  zestaw mebli biurowych

 1.4. Określenia podstawowe
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi -  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
 2. MATERIAŁY
SZAFA WYSOKA PEŁNA : 1 szt
Szafa z półkami na materiały reklamowe
Wymiary : wysokość185cm-200cm
                Szerokość 90 cm
                Głębokość  40 cm
3 szuflady ( s=40cm, gł=30cm,h=8cm)
2 półki na segregatory –zamykane przeszklonymi drzwiczkami – górne
2 półki na segregatory – zamykane pełnymi drzwiczkami – dolne
nośność półek około 50 kg
możliwość regulowania wysokości półek
każda przestrzeń zamykana na kluczyk
-klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer
SZAFA (KOMODA) NISKA  CZĘŚCIOWO OTWARTA  : 2 szt
Część otwarta umożliwia stały dostęp do materiałów, zamknięta pozwala archiwizować dokumenty „pod
klucz”.

MATERIAŁY | Meble systemowe z płyty melaminowanej, spełniającej normy klasy higieniczności E-1 (struktura
biurowa rozpraszająca światło. Wieńce górne – płyta o grubości 28 mm. Korpusy szaf, - płyta grubości 18 mm.
plecy z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm . Komody- wieńce oklejane PVC 2mm za wyjątkiem
tylnej krawędzi; przednie krawędzie boków i półek oklejone PVC 0,5 mm; fronty oklejone ze wszystkich stron
PVC 2mm. W przypadku szaf z plecami z płyty 18 mm tylne krawędzie boków dodatkowo oklejone obrzeżem
0,5mm, natomiast tylne krawędzie wieńców dodatkowo oklejone obrzeżem 2mm.

KONSTRUKCJA | wyposażone w zamek baskwilowy , posiadać powinny stopki z możliwością regulacji od
wnętrza. Ściana tylna dodatkowo zabezpieczone stabilizatorami .
Półki mocowane   za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Złącza te dodatkowo
zwiększające sztywność konstrukcji mebla.
Regulacja wysokości półek ma być skokowa+/_32mm (nie dotyczy półek konstrukcyjnych)
Półki wykonane z płyty wiórowej o gr. min. 22 mm
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- zawiasy drzwi ze spowalniaczem
- nowoczesne aluminiowe uchwyty - rączki o długości 14 cm
- kolorystyka: np. podstawowy –„ late”  dekor „antracyt”
-wymiary typowe (wysokość około 113cm, szerokość 80cm , głębokość około 38,5cm ):
-szafy mają byż wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8cm w kolorze antracytowym z
zintegrowanymi regulatorami wysokości
-klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST  „Wymagania ogólne” pkt
2.
 2.2. Stosowane materiały
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w -  „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w -  „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 transport  materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego materiału .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy ,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora nadzoru .
Transport zgodnie z zaleceniami producenta mebli .Podczas transportu meble powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.Montaż
 Zgodnie z instrukcją  producenta
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.Kontrola w czasie wykonywania  montażu zestawu mebli biurowych :
 w czasie wykonywania w/w należy zbadać :
a) zgodność wykonania z instrukcją montażu wydaną przez danego producenta
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
c) prawidłowość wykonania montażu (połączeń itp.)
d)Sprawdzenie   ustawienia  w pionie i poziomie .
e) sprawność działania zamków
6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały , elementy   które wykazują odstępstwa , nie spełniające wymagań
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w    „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest   (szt) ustawionego zestawu biurowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w    „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Odbiór robót  montażowych.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu:
-  prawidłowości  usytuowania  elementów
- stabilność montowanego elementu ,
- zgodność z zaleceniami producenta
- Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy
8.3 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości
Z dokonanego odbioru  należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków roboczych ,
wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek .Do protokołu odbioru
należy dołączyć:-  odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie   roboczym.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcje montażowe uzyskane od producentów
10.2. Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 14073-2


