
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.18.2021 
 

 

TABELA PARAMETRÓW  
ERGONOMICZNEGO KRZESŁA BIUROWEGO 

 
 

do przetargu w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)  
pod nazwą: 

 

 

Zakup wraz z dostawą ergonomicznych krzeseł biurowych dla pracowników  
w ramach projektu "Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy 

pracowników miejskich jednostek organizacyjnych" - nr projektu WND-
RPSL.08.03.02-24-0500/19 

 

1. 
Wymiary ergonomicznego 
krzesła biurowego (+/- 5%) 

Spełnia ⃰ Nie spełnia ⃰ Uwagi 

1.1 Szerokość całkowita 690 mm    

1.2 Głębokość całkowita 680 mm    

1.3 Wysokość 1175 mm-1435 mm    

1.4 Szerokość oparcia 445 mm    

1.5 
Wysokość oparcia  

575 mm-660 mm 
   

1.6 Szerokość siedziska 490 mm    

1.7 
Głębokość siedziska  

420 mm-470 mm 
   

1.8 
Wysokość siedziska  

430 mm-540 mm 
   

1.9 
Wysokość podłokietników nad 
siedziskiem 190 mm-270 mm 

   

2. 
Ergonomiczne krzesło  

biurowe powinno posiadać 
Spełnia ⃰ Nie spełnia ⃰ Uwagi 

2.1 

Mechanizm synchro z blokadą 
oparcia w min. 4 pozycjach, 
umożliwiający niezależny ruch 
siedziska względem oparcia w 
czasie zmiany pozycji ciała 
użytkownika z ręcznym 
systemem regulacji siły docisku 
oparcia w zależności od masy 
ciała użytkownika, pozwalający 
na uzyskanie ciągłego 

   



 

 

podparcia pleców w trakcie 
odchylania oraz utrzymywanie 
pozycji równowagi tzw. 
dynamiczne siedzenie 

2.2 

Regulacja wysokości siedziska 
za pomocą teleskopu 
gazowego z miękkim 
resorowaniem (tzw. poduszką 
gazową) w zakresie min. 115 
mm 

   

2.3 

Płyta siedziska wyprofilowana z 
wyraźnym zaobleniem w 
przedniej części 
zmniejszającym ucisk na 
mięsnie ud z regulacją 
głębokości w zakresie min. 50 
mm 

   

2.4 

Oparcie wyprofilowane do 
naturalnego wygięcia 
kręgosłupa, gwarantujące 
prawidłowe podparcie 
lędźwiowe poprzez regulacje 
wysokości w zakresie min. 100 
mm za pomocą przycisku w 
dolnej części oparcia oraz 
regulowaną mechanicznie 
poduszkę lędźwiową ukrytą pod 
tapicerką oparcia, obsługiwana 
za pomocą pokrętła/dźwigni 
znajdujących się z boku 
siedziska 

   

2.5 

Regulacja wszystkich 
mechanizmów (zagłówka, 
podłokietników, wysokości i 
głębokości siedziska, wysokości 
oparcia i jego pochylenia) 
możliwa w pozycji siedzącej 

   

2.6 

Anatomicznie regulowany 
zagłówek naśladujący ruch 
głowy użytkownika. 
Wykończony z przodu skórą w 
kolorze czarnym, a z tyłu 
plastikiem w kolorze czarnym. 
Zagłówek o wymiarach min. 
h180 mm x 310 mm x 40mm z 
regulacją  na wysokość w 
zakresie min. 60 mm oraz kąta 
odchylenia. Zagłówek posiada 
mechanizm regulacji wysokości 
ukryty we wnętrzu zagłówka, 
niewidoczny dla użytkownika 

   

2.7 Podłokietniki plastikowe z 
regulacją wysokości w zakresie 

   



 

 

min. 80 mm i miękką nakładką z 
PU, regulowane w płaszczyźnie 
poziomej na szerokość w 
zakresie min. 30 mm oraz przód 
tył w zakresie min. 50 mm 

2.8 

Oparcie i siedzisko 
tapicerowane tkaniną, o 
kształcie zbliżonym do 
prostokąta z wyraźnymi 
narożnikami, tapicerka 
siedziska i oparcia uszyta z 
osobnych fragmentów, ze 
względu na pracę materiału i 
kształt siedziska nie dopuszcza 
się tapicerowania z jednego 
kawałka tkaniny, w 1/3 tyłu 
siedziska oraz w górnej części 
oparcia wciąg tapicerski 
zapobiegający marszczeniu 
tkaniny oraz poprawiający 
komfort użytkownika 

   

2.9 

Szkielet oparcia wykonany z 
polipropylenu, tył oparcia 
wykończony osłoną wykonaną z 
polipropylenu w kolorze 
czarnym 

   

2.10 

Pianki o właściwościach 
trudnopalnych o min. 
parametrach: w oparciu o 
grubości 25mm, gęstości 
40kg/m3, oraz sztywności 6kPa; 
na siedzisku o grubości 50mm, 
gęstości 40kg/m3, oraz 
sztywności 6kPa 

   

2.11 

Odporna na uszkodzenia 
podstawę pięcioramienną 
wykonaną z aluminium 
polerowanego, ramiona bazy 
zakończone wyprofilowanym 
poszerzeniem o chropowatej 
antypoślizgowej powierzchni 
pozwalającym na swobodne 
odkładanie stóp. Baza 
wyposażona w kółka Ø 65 mm 
przeznaczonymi do twardego 
podłoża z hamulcem 

   

3. 
Ergonomiczne krzesło 

biurowe o parametrach,  
co najmniej 

Spełnia ⃰ Nie spełnia ⃰ Uwagi 

3.1 
Ścieralność: 150 000 cykli 
Martindale 

   



 

 

3.2 Odporność na pilling 5    

3.3 
Skład: poliester 89%-92% + 
akryl 8%-11% 

   

3.4 Gramatura 250 g/m2    

3.5 Odporność na światło 6    

3.6 
Kolor tkaniny ciemny: odcienie 
czerni, szarości, granatów 

   

3.7 
Pozostałe widoczne elementy 
(inne niż tapicerka) w kolorze 
czarnym 

   

3.8 
Tkanina tapicerki nie powoduje 
barwienia ubrania użytkownika 

   

 
⃰  w odpowiedniej pozycji wstawić X 

 

 
 

 
____________________                         _____________________________                  _____________________________ 

      podpis wykonawcy                                                  imię i nazwisko                                               miejscowość, data 
  lub osoby upoważnionej                               


