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   Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż kompletu szafek kuchennych stojących i wiszących 
wraz ze sprzętem w pomieszczeniu socjalnym, według załączonego rysunku poglądowego. 
 
Pozycja nr 1 Szafka wisząca – 2 szt. – szafka o wymiarach: szer. 600 mm, gł. 400 mm, wys. 
800 mm. Szafki wiszące mocowane na listwie metalowej. Szafki wyposażone każda w trzy 
półki oraz pojedyncze drzwiczki w układzie pionowym z uchwytami metalowymi. Szafka 
posiada nawiercenia do regulacji ułożenia półek. 

Pozycja nr 2 Szafka wisząca – 1 szt. - jedna szafka wisząca wyposażona w suszarkę do 
naczyń. Szafka o wymiarach: szer. 600 mm, gł. 400 mm, wys. 800 mm. Szafka mocowana na 
listwie metalowej. Szafka wyposażona w dwie półki (do suszenia naczyń), jedną półkę oraz 
pojedyncze drzwiczki w układzie pionowym z uchwytem metalowym. Szafka posiada 
nawiercenia do regulacji ułożenia półek. 

Pozycja nr 3 – lodówka zintegrowana wraz z frontem meblowym (do zabudowy) oraz 
panelem maskującym – 1 szt. 
Lodówka do zabudowy we wnęce  o wym. 600 mm  x 600 mm x 900 mm.  
Panel sterowania w lodówce mechaniczny. Liczba agregatów – 1, liczba termostatów – 1. 
Funkcja automatycznego odszraniania chłodziarki. Zmienna strona zawiasów drzwi. Klasa 
efektywności energetycznej min. A+, pojemność 140-150 l. Poziom hałasu do 45 dB. 
Lodówka, jako ostatnie urządzenie w rzędzie będzie zakończona panelem maskującym  
o grubości min 14 mm, w kolorze takim jak fronty meblowe 
 
Pozycja nr 4 - szafka stojąca  pod zlew – 1 szt., szafka stojąca o wymiarach: szer. 600 mm, gł. 
600 mm, wys. 900 mm. 
Szafka stojąca wyposażone w nóżki pozwalające na wypoziomowanie oraz nakładany cokół  
z uszczelką przeciwwilgociową. Szafka wyposażona w szufladę wysokości 600 mm, opartą na 
prowadnicach kulkowych, z pełnym wysuwem, wyposażone w mechanizm cichego 
samodomykania, prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej. Szuflada musi mieć możliwość 
zdemontowania oraz musi być wyposażone w zabezpieczenie przed niepożądanym 
wysunięciem. Dodatkowym elementem będzie  panel maskujący o grubości min. 14 mm, 
wymiarach wys. 200 mm, szerokość 600 mm, w kolorze takim jak fronty meblowe, 
maskujący zlewozmywak z podłączeniem. 
Uwaga: Zamawiający posiada zlewozmywak (o wymiarach wysokość: 15 cm, średnica: 45 cm) 
oraz baterię kuchenną nadblatową. Zamówienie obejmuje wycięcie odpowiednich otworów 
w blacie oraz montaż zlewu i baterii. 
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Pozycja nr 5 – Zmywarka zintegrowana wraz z frontem meblowym (do zabudowy) – 1 szt. 
Zmywarka do zabudowy we wnęce o wymiarach: szer.  600 mm,  gł. 600 mm wys.  900 mm.  
Klasa wydajności energetycznej min. A+, poziom hałasu do 54 dB, napięcie: 220-240V. 
Zużycie wody do 15 litrów/cykl standardowy, program eco. Zmywarka musi posiadać 
minimum 3 programy zmywania (np. normalny 65° C., eco 50ºC, intensywny 70° C). 
Zamówienie obejmuje montaż wraz z ochraniaczem podłogi chroniącym podłogę w razie 
zalania. 
 
 
Pozycja 6 – blat kuchenny 

Szafki stojące wykończone od góry jednoczęściowym blatem kuchennym postformingowym 
o grubości min 38 mm, długości 1,8 m. Styk blatu z przylegającymi ścianami maskowany 
listwą przyblatową, a z krawędziami zlewu uszczelnione silikonem bezbarwnym.  

 

Korpus, drzwiczki i półki szafek oraz front szuflady wykonany na bazie trójwarstwowej płyty 
wiórowej lub płyty MDF dwustronnie melaminowanej o grubości min. 16 mm, w klasie 
higieniczności E1, krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze płyty  
o grubości min. 2 mm. Szafka  stojąca  oraz sprzęt AGD wyposażone  w  nóżki pozwalające na 
wypoziomowanie oraz nakładany cokół z uszczelką przeciwwilgociową. 

Okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres 
użytkowania, drzwiczki powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z cichym 
domykiem. Kolor płyty meblowej i blatu – w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym 
spośród min. 6 dostarczonych wzorów.  
 
Zamówienie zawiera  montaż  szafek  oraz  przyłączenie zmywarki, zlewu  i  baterii  do  
istniejących  instalacji.  Zamówienie obejmuje montaż wszystkich elementów. 
 

Załącznik; Poglądowe zdjęcie szafek kuchennych 
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