
 

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 
 
 

str. 1 

 

Załącznik nr 4 do siwz 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD  

dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, 
w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 

 
CZĘŚĆ 1: Meble na wymiar do kuchni na nowe placówki: 

LP NAZWA PRZEDMIOTU UWAGI 
1 2 3 

1. Aneks kuchenny ul. Romana 30/1 
Długość 

zabudowy 

1.1 Ciąg mebli kuchennych podblatowych, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm 
do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm  zawierający: 

 szafkę o szerokości 15 cm z wyciągiem cargo 2 poziomy; 

 szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm;  

 wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm, front zmywarki o szerokości 60 cm; 

 szafkę o szerokości 45 cm wyposażona w jedną szufladę, prowadnice z cichym 
domykiem, dół otwierany, jedna półka; 

 szafkę narożnikową z jednym bokiem o szerokości 70 cm i drugim bokiem o 
szerokości 100 cm, jedna półka; 

 szafkę o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym 
domykiem, z pełnym wysuwem. 

Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej w 
górnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonane z płyty meblowej; obudowa w 
kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. W 
zabudowie należy uwzględnić kuchenkę elektryczną o szerokości 50 cm, która stanowi 
wyposażenie mieszkania. 

5,00 mb 

1.2 Ciąg mebli wiszących o głębokość od 30 cm do 32 cm zawierający: 

 szafkę otwartą o szerokości 15 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; 

 szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; 

 szafkę o szerokości 60 cm z dwoma półkami, wys.71 cm; 

 szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; 

 szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 50 cm z dwoma 
półkami, wys. 71 cm; 

 szafkę narożnikową o szerokości 70 cm, dł. 40 cm z trzema półkami,wys.100 
cm; 

 szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; 

 szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; 

 szafkę o szerokości 50 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer.55 cm, wys. 29 cm; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 40 cm, wys. 29 cm; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 60 cm, wys. 29 cm. 
 Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem  o powierzchni akrylowej 
w dolnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonane z płyty meblowej; obudowa w 
kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. 

1.3 Blat o grubości min. 28 mm w kolorze szarym 

2. Aneks kuchenny – Romana 18/2 
Długość 

zabudowy 

2.1  Ciąg mebli kuchennych podblatowych, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm 6,70 mb 
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do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości max. 10 cm zawierający: 

 szafkę o szerokości 45 cm wyposażona w jedną szufladę, prowadnice z cichym 
domykiem, dół otwierany, jedna półka; 

 szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm;  

 wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm, front zmywarki o szerokości 60 cm; 

 szafkę narożnikową o szerokości 90 cm, długości 90 cm, jedna półka; 

 szafkę  o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym 
domykiem, z pełnym wysuwem; 

 szafkę narożnikową o szerokości 70 cm, długości 100 cm, jedna półka; 
Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej w 
górnej część o wysokości od 12 do 13 cm,  wykonany z płyty meblowej; obudowa w 
kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. W 
zabudowie należy uwzględnić kuchenkę elektryczną o szerokości 50 cm, która stanowi 
wyposażenie mieszkania. 

2.2 Ciąg mebli wiszących o głębokość od 30 cm do 32 cm zawierający: 

 szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; 

 szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; 

 szafkę o szerokości 60 cm z dwoma półkami, wys.71 cm; 

 szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 50 cm z dwoma 
półkami, wys. 71 cm; 

 szafkę o szerokości 30 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; 

 szafkę narożnikową o szerokości 60 cm, dł. 60 cm z trzema półkami,wys.100 
cm; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 80 cm, wys. 29 cm. 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 60 cm, wys. 29 cm. 
 Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej 
w dolnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w 
kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. 

2.3  Blat o grubości min. 28 mm w kolorze szarym. 

 
CZĘŚĆ 2: Sprzęt AGD: 

SPRZĘT AGD 

LP 
NAZWA 

SPRZĘTU AGD 
ILOŚĆ 
SZTUK 

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA 

1 2 3 4 5 

1. 
Lodówka 

wolnostojąca 
7 

Czas utrzymania temperatury w 
przypadku braku zasilania [h] 

16-18 
1. PO-W ul. Józefa 

Romana 30/1 (2 
sztuki), 

2. PO-W ul. Józefa 
Romana 18/2 (2 
sztuki), 

3. PO-W ul. Chojnicka 
61 (1 sztuka), 

4. PO-W ul. Mokra 23 
(1 sztuka), 

5. Sala szkoleniowa 
COnD, POM. NR 16 
(1 sztuka) 

Kolor 
Inox/stal 
szlachetna 

Głębokość [cm] 66 – 67 

Położenie zamrażarki Na dole 

Szerokość [cm] 59-60 

Wysokość [cm] 185 – 203 

Klasa energetyczna A++/ A+++ 

Poziom hałasu [dB] 36 – 39 

Roczne zużycie energii [kWh] 250 - 260 

Pojemniki na warzywa TAK 

Liczba półek 4 – 5 

Rodzaj półek Ze szkła 

Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 246 – 279 
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Sposób odszraniania (rozmrażania) 
chłodziarki 

No-Frost 

Liczba pojemników w zamrażarce 3 

Pojemność użytkowa zamrażarki [l] 85 - 90 

Sposób odszraniania (rozmrażania) 
zamrażalnika 

No-Frost 

2. 
Lodówka 

wolnostojąca 
1 

Czas utrzymania temperatury w 
przypadku braku zasilania [h] 

18-20 

PO-W ul. 
Broniewskiego 16 

Kolor Inox 

Głębokość [cm] 66-67 

Położenie zamrażarki Na dole 

Szerokość [cm] 56-60 

Wysokość [cm] 178-180 

Klasa energetyczna A++ - A+++ 

Poziom hałasu [dB] 39-40 

Roczne zużycie energii [kWh] 250-260 

Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 188 - 190 

Sposób odszraniania (rozmrażania) 
chłodziarki 

No-Frost 

Pojemność użytkowa zamrażarki [l] 98 - 100 

Sposób odszraniania (rozmrażania) 
zamrażalnika 

No-Frost 

3. 
Okap 

podszawkowy 
3 

Ilość stopni pracy wentylatora 3 
1. PO-W ul. Józefa 

Romana 30/1, 
2. PO-W ul. Józefa 

Romana 18/2, 
3. Sala szkoleniowa 

COnD, POM. NR 16 

Sterowanie przyciskami 
Tak, sterowanie 
mechaniczne 

Oświetlenie LED tak 

Filtry aluminiowe tak 

Szerokość [cm] 50 

Kolor Inox 

4. 
Zmywarka do 

zabudowy 
3 

Pojemność [kpl.] 15 

1. PO-W ul. Józefa 
Romana 30/1, 

2. PO-W ul. Józefa 
Romana 18/2, 

3. Sala szkoleniowa 
COnD, POM. NR 16 

Poziom hałasu [dB] 42 – 44 

Zabezpieczenie przed zalaniem Tak 

Klasa energetyczna A+++ 

Klasa suszenia A 

Klasa zmywania A 

Zużycie energii [kWh/cykl] 0,82 – 0,85 

Zużycie wody [l/cykl] 9,5 – 11 

Rodzaj panelu sterowania Ukryty 

Wskaźnik braku nabłyszczacza Tak 

Wskaźnik braku soli Tak 

Wyświetlacz elektroniczny Tak 

Sterowanie Elektroniczne 

Trzecia szuflada Tak 

Głębokość [cm] 55 

Szerokość [cm] 59 – 60 

Wysokość [cm] 81 – 82 

5. Mikrofalówka 5 

Liczba poziomów mocy 5 1. PO-W ul. Józefa 
Romana 30/1, 

2. PO-W ul. Józefa 
Funkcje podstawowe Rozmrażanie 

Kolor Inox 
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Rodzaj Wolnostojąca Romana 18/2, 
3. PO-W ul. Mokra 23, 
4. PO-W ul. Pokładowa 

20, 
5. Sala szkoleniowa 

COnD, POM. NR 16 

Moc mikrofali [W] 700 – 800 

Pojemność [l] 20 

Sposób otwierania drzwi W lewo 

Średnica talerza obrotowego [cm] 24 – 26 

Sterowanie 
Elektroniczne 
lub 
mechaniczne 

Głębokość [cm] 33 – 36 

Szerokość [cm] 43 – 45 

Wysokość [cm] 25 – 27 

Pojemność [l] 64 – 75 

Klasa energetyczna A 

6. 
Pralka 

automatyczna 
2 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Blokada 
rodzicielska, 
zabezpieczenie 
przed zalaniem 

1. PO-W ul. Józefa 
Romana 30/1, 

2. PO-W ul. Józefa 
Romana 18/2 

Pojemność [kg] 8 – 10 

Poziom hałasu pranie [dB] 49 – 57 

Poziom hałasu wirowanie [dB] 75 – 77 

Rodzaj pralki Wolnostojąca 

Sposób załadunku Od przodu 

Opóźnienie startu pracy TAK 

Programator Elektroniczny 

Wyświetlacz elektroniczny TAK 

Programy prania 

·         Bawełna 

·         Wełna 

·         Syntetyki 

·         Delikatny 

·         Ręczniki 

·         Mieszany 

·         Program 
szybki 

Inne 

Maksymalna prędkość wirowania 
[obr/min] 

1000 – 1200 

Regulacja prędkości wirowania TAK 

Kolor Biały 

Regulacja temperatury TAK 

Klasa energetyczna A++/A+++ 

Zużycie energii [kWh] 0,74 – 1,1 

Zużycie wody [l/cykl] 45 – 52 

Głębokość [cm] 55 – 59 

Szerokość [cm] 58 – 60 

Wysokość [cm] 84 – 85 

7. Suszarka 2 

Bezpieczeństwo użytkowania 
Blokada 
rodzicielska 

1. PO-W ul. Józefa 
Romana 30/1, 

2. PO-W ul. Józefa 
Romana 18/2 

Klasa energetyczna A++/A+++ 

Poziom hałasu [dB] 64 – 66 
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CZĘŚĆ 3: Aneks kuchenny w sali szkoleniowej: 

LP NAZWA PRZEDMIOTU UWAGI 
1 2 3 

1 Aneks kuchenny – Wszystkich Świętych 66 
Długość 

zabudowy 

Wielkość załadunku [kg] 8-10 

Zbiornik na wodę TAK 

Silnik inwerterowy Tak 

Programator Elektroniczny 

Typ suszarki Kondensacyjna 

Wyświetlacz elektroniczny TAK 

Zużycie energii przy pełnym 
załadunku [kWh] 

1,56 – 1,99 

Kolor Biały 

Programy suszenia 

·         Bawełna 

·         Delikatny 

·         Ręczniki 

Głębokość [cm] 63 – 64 

Szerokość [cm] 56 – 60 

Wysokość [cm] 84 – 85 

8. 
Kuchenka 

indukcyjna do 
zabudowy 

2 

Kolor płyty grzewczej Czarny 

1. sala szkoleniowo - 
konferencyjna COnD, 
POM. NR 16 ul. 
Wszystkich Świętych 
66 

2. PO-W ul. Chojnicka 
61 

Napięcie zasilania [V] 230 

Pola grzewcze 4 

Sterowanie płyty grzewczej 
Elektroniczne – 
dotykowe na 
płycie 

Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne 

Bezpieczeństwo użytkowania 
Wskaźnik ciepła 
resztkowego 

Głębokość [cm] 52 

Szerokość [cm] 59 

Wysokość [cm] 5 – 6 

9. 
Piekarnik 

elektryczny do 
zabudowy 

1 

Głębokość [cm] 56 – 57 

sala szkoleniowo - 
konferencyjna COnD, 
POM. NR 16 ul. 
Wszystkich Świętych 66 

Szerokość [cm] 59 – 60 

Wysokość [cm] 59 – 60 

Rodzaj piekarnika Elektryczny 

Programator pracy piekarnika Elektryczny 

Otwieranie drzwi Uchylnie 

Dominujący odcień Czarny/ Inox 

Termoobieg Tak 

Sterowanie 
Elektroniczne/ 
Mechaniczne 

Funkcja grilla Tak 

Wykonanie wnętrza piekarnika Emalia 

Typ prowadnic w piekarniku Drabinkowe 

Pojemność [l] 64 – 75 

Klasa energetyczna A 
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1.1 Ciąg mebli kuchennych podblatowych, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 
cm plus nóżki regulowane o wysokości max. 10 cm  zawierający: 

 szafkę o szerokości 30 cm z wyciągiem cargo 2 poziomy; 

 szafkę  o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z 
pełnym wysuwem; 

 zabudowa piekarnika i płyty, dół szuflada, szerokość 60 cm; 

 szafkę o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z 
pełnym wysuwem; 

 szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm;  

 wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm; front zmywarki o szerokości 60 cm; 

 szafkę o szerokości 40 cm wyposażona w jedną szufladę, prowadnice z cichym 
domykiem, dół otwierany, jedna półka; 

 
Fronty w kolorze buk jasny z szarym elementem o powierzchni akrylowej w górnej część o 
wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, 
wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. 

4,30 mb 1.2 Ciąg mebli wiszących o głębokości od 30 cm do 32 cm zawierający: 

 szafkę o szerokości 30 cm z dwoma półkami; wys. 71 cm 

 szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami; wys.71 cm 

 szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 60 cm, wys. 55 cm; 

 szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, wys.71 cm 

 szafkę o szerokości 40 cm, wys.71; możliwy front typu witryna ze szkłem 
matowym; 

 szafkę o szerokości 40 cm, wys. 71; możliwy front typu witryna ze szkłem 
matowym; 

 szafkę o szerokości 60 cm, wys. 71; możliwy front typu witryna ze szkłem 
matowym; 

 szafkę o szerokości 40 cm, wys. 71; możliwy front typu witryna ze szkłem 
matowym; 

Fronty w kolorze buk jasny z szarym elementem o powierzchni akrylowej w dolnej części o 
wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, 
wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. 

1.3 Blat o grubości min.28 mm w kolorze szarym 

 

CZĘŚĆ 4: fotele biurowe: 

LP 
NAZWA 
SPRZĘTU 

ILOŚĆ 
SZTUK 

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA 

1 2 3 4 5 

1. Fotel biurowy 5 

Fotel biurowy, obrotowy z  podstawą na kółkach. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą 
wypełnione pianką, podłokietniki tapicerowane, 
funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; 
wysokość siedziska od 48 do 55 cm; wymiary: 
szerokość 67 do 68 cm, wysokość od 112 do 124 
cm, głębokość od 63 cm do 70 cm. 

COnD, ul. Wszystkich 
Świętych 66 

 

 


