
Załącznik nr 9 

 

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: 

 

1. Być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, odpowiednio oznaczone i zapakowane, musi 

posiadać wymagane parametry. 

2.  Posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim ( jeśli dotyczy ). 

3. Zamówienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych, mebli 

mieszkalnych, mebli kuchennych, sprzętu agd, materiałów biurowych oraz środków czystości  w ilości 

i jakości zgodnych z załącznikami. 

4. Wykonawca określi cenę usługi w formularzu cenowym – tabele nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 . Cena oferty 

musi uwzględniać wszystkie koszty do realizacji zamówienia. Cena może być tylko jedna za 

oferowany przedmiot zamówienia. 

5. Wszystkie elementy mebli muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej 

(melaminowanej). Kolory zostały określone w załącznikach. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o 

grubości wskazanej w załącznikach. 

6. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy 

zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia 

oraz posiadać dużą  wytrzymałość mechaniczną. 

7. Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i 

klucze wykonane ze stali. 

8. Meble muszą posiadać regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie 

i zamontowanie cokołu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

9. Drzwi do szaf oraz biurek zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka 

i klucze wykonane ze stali. Zasuwki do drzwi szafy montowane na górze i na dole nie dotyczy 

zabudowy umywalek w formie szafek. 

10. Podczas montażu Wykonawca winien zapewnić takie rozwiązania, które zapewnią stabilność i 

wytrzymałość wykonania. 

11. W meblach jeżeli to konieczne, należy wykonać otwory umożliwiające korzystanie z gniazdek 

znajdujących się za szafami. 

12. Sprzęty będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być przez  Wykonawcę 

obmierzone, wykonane, dostarczone, wniesione, zamontowane 

i wypoziomowane po ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych podczas wizji lokalnej. 

13. Wykonawca winien awizować Zamawiającemu termin dostawy wykonanych mebli co najmniej 

na 2 dni przed planowaną dostawą. 

14. Meble winne charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowania, odpornością 

na działanie czynników chemicznych, odpornością na działanie temperatury. 

15. Gwarancja na wykonane meble i montaż min 60 m-cy. 

16. Dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego 

wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości 

i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

17. Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu 

podczas transportu , zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed 

zgłoszeniem zakończenia dostaw odbioru. 

18. Wszystkie odpady ( w tym opakowania, kartony ), powstałe podczas realizacji zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować i usunąć na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw, wywiezienie powstałych 

odpadów. 
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19. W przypadku, gdy załącznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę należy przyjąć, iż to są wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza proponowanie 

innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje zamówienia zgodnie z 

zapisami SWZ i załącznikami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technologicznych i jakościowych. 

20. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych  i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

 

 


