
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Nazwa zamówienia: 

Zakup i dostawa paneli akustycznych do sal nr 18/19 
 

2. Zakres przedmiotu zamówienia 

− panele sufitowe pow. 30 m2  -  50 szt.; 

− panele ścienne pow. 10,2 m2 - 18 szt.; 

− panele narożne (pułapki basowe) - 8 szt.; 

− klej kontaktowy do mocowania paneli akustycznych – 2500 ml 

− uniwersalny klej montażowy do mocowania paneli akustycznych – 2 800 ml. 
 

3. Specyfikacja paneli akustycznych  
 

a) Panele sufitowe: pow.: 30 m2 (50 szt.), 

− wymiary 70 mm x 700 mm x 700 mm, 

− trudnopalne (klasa palności Cs2d0), 

− materiał: pianka akustyczna, 

− gęstość od 8 do 11 kg/m,  

− kolor biały preferowany (ewentualnie najjaśniejszy szary z oferty), 

− materiał o dużym współczynniku odbicia światła, 

− pianka otwarto-komórkowa, 

− likwidacja pasma 150 Hz - 400 Hz na poziomie 15% - 35% na podstawie normy 
DIN52215, 

− sposób mocowania - klej lub mechanicznie. 
 
 

b) Panele ścienne: pow. 10,2 m2 (18 szt.) 

− wymiary 50 mm x 750 mm x 750 mm, 

− materiał: pianka akustyczna, 

− klasa palności: trudnozapalne (zgodne z PN-EN 1021-1:2007), samogasnące (klasa E 
13501-1:2010) 

− gęstość – od 36 kg/m3, 

− posiadające atest PZH, 

− kolor jasnoszary, 

− pianka otwarto-komórkowa, 

− podwyższony stopień ścieralności i odporności na uszkodzenia mechaniczne, 

− sposób mocowania - klej lub mechanicznie. 
 
 

c) Panele narożne „pułapki basowe”  (8 szt.) 

− wymiary: promień – 200 mm, wysokość: 1000 mm. 

− materiał: pianka akustyczna, 

− klasa palności: trudnozapalne (zgodne z PN-EN 1021-1:2007), samogasnące (klasa E 
13501-1:2010), 

− gęstość - od 36 kg/m3, 

− posiadające atest PZH, 

− kolor jasnoszary, 

− pianka otwarto-komórkowa, 

− podwyższony stopień ścieralności i odporności na uszkodzenia mechaniczne, 

− kształt: ćwierćwałek, 

− sposób mocowania - klej lub mechanicznie. 
 
 



d) Kleje montażowe: 
 

− klej kontaktowy do mocowania paneli akustycznych (wydajność do 4 m2/500ml) 
 –  2500 ml.  

− uniwersalny klej montażowy Gotowy do użycia klej szybkoschnący na bazie kauczuków 
syntetycznych, zawierający nieagresywny rozpuszczalnik (wydajność 2- 3 m2/280 ml) 
– 2 800 ml. 

 
Kleje przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń biurowych, powinny być 
szybkoschnące, bezwonne lub  o niskiej emisji zapachu, nieszkodliwe dla zdrowia. 

 
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od 

wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 
 

5.  Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję montażu w języku polskim, 
aprobaty techniczne, funkcjonalne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego 
typu wyrobach. 

 
6. Zamawiający powyżej szczegółowo opisał przedmiot zamówienia oraz określił minimalne 

parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe,  jakie muszą spełniać oferowane wyroby, 
oraz ilość jaką Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć.  

 
7. Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 m-cy, na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji 

liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 
 
8. Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie (transport) przedmiotów zamówienia do 

miejsca dostawy tzn. budynku Zamawiającego usytuowanego w Warszawie, ul. Bartycka 18, 
wraz wniesieniem, Przedmiot zamówienia powinien:  

− spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie, być fabrycznie opakowany i oznakowany przez producenta, 

− dostarczony w nienaruszonych opakowaniach.  
 

9. Dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż sześć tygodni od dnia przekazania zlecenia. 


