
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na: 

Dostawę mebli na potrzeby Muzeum Historii 
Żydów Polskich 

o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 
200 000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  
Muzeum Historii Żydów Polskich  
ul. Anielewicza 6 

00-157 Warszawa  
 

Znak sprawy: MHZP/26/2013 

Warszawa, dnia       08.11.2013 r. 
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. 
Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto stołeczne 
Warszawę pod numerem IKM/3/05, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, zwane 
dalej „Zamawiającym”. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

a. adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa; 

b. numer telefonu: 22 471 03 53; 

c. numer faksu: 22 832 20 43; 

d. adres poczty e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl; 

e. strona internetowa: www.jewishmuseum.org.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o 
cenę na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), na podstawie aktów 
wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności mebli na potrzeby Muzeum 
Historii Żydów Polskich. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż mebli. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie: Załącznik 1 do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2 (meble biurowe); 39112000-0 (krzesła); 
39113100-8 (fotele); 39121000-6 (biurka i stoły) 

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości 
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy. 

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie 
informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający 
nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. okresie trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 
trzy zamówienia polegające na dostawie mebli biurowych o wartości (tj. wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy) nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (każda z dostaw 
powinna być wykonana w ramach oddzielnej umowy); 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie; 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej 
jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w 
ust. 1.  

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 
żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 
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6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o 
przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział 6 
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3 do SIWZ. 

b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i 
doświadczenia określony w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2) SIWZ. Wzór wykazu dostaw stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. Dowodami są w szczególności: 

 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub 
świadczeń okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 
tiret pierwszym. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 
wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy 
łącznie. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy 
przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 2 Wzór formularza ofertowego) - zgodnie z treścią 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty 
te mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), tj.: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących: 



 
 

6 

 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

9. Oświadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 3 należy złożyć w formie oryginału natomiast 
pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez odpowiednio przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

Rozdział 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą 
przekazywane: 

a. pisemnie na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6, 00-157 
Warszawa lub  

b. faksem na numer 22 4710398 lub  

c. drogą elektroniczną na adres e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

3. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz 
pełnomocnictwa należy uzupełnić (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 
26 ust. 3 ustawy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictw w formie 
oryginału wystawionego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy lub w formie 
kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną 
częścią tej specyfikacji. 
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7. Postępowanie oznaczone jest znakiem MHZP/26/2013. Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

8. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego 
upoważnieni są:  

a. w sprawach merytorycznych – Paweł Fijałkowski tel. 22 471 03 66 

b. w sprawach formalnych – Beata Stanecka, tel. 22 471 03 53. 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

Rozdział 10 
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę 
więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 
ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i 
datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz 
dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie.  

9. Postanowienie ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 
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11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, 
winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. 
Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kserokopii. 

13. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te 
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane 
za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem 
postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w 
niniejszej SIWZ. 

15. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

16. Oferta wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie.  

17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

19. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik 2 
do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia 
zawarte we wzorze oferty. 

20. Oferta musi ponadto zawierać: 

a. oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, ceny 
jednostkowe brutto, ceny brutto dla danego typu zaoferowanego przedmiotu 
zamówienia, wypełniony formularz ofertowy (w tym oświadczenia) – zgodnie z 
zapisami ust. 19 niniejszego Rozdziału, 

b. Opis parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. UWAGA!!! 
Opis parametrów technicznych stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu na 
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podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Dokument ten należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

c. Zawierające zdjęcia i/lub rysunki oraz parametry techniczne katalogi (foldery) oferowanych 
mebli: biurka bench, ścianki działowej dwustronnie tapicerowanej do biurka Bench, biurka 
pracowniczego, ścianki tapicerowanej do biurek pracowniczych, kontenera podbiurkowego, 
stołu konferencyjnego na kółkach z blatem składanym, krzesła pracowniczego, krzesła 
składanego, stołu konferencyjnego, sofy 

d. Dla biurek bench: certyfikaty wystawione przez jednostki certyfikujące, uprawnione 
do certyfikowania na podstawie odrębnych przepisów (nie dopuszcza się 
zastępowania certyfikatów oświadczeniami)  

 certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 527-3:2004  

 certyfikaty potwierdzające zgodność z normami dotyczącymi jakości i 
mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 
527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, 
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do 
certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami (np. COBRABID-BBC 
Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.).  

Dokumenty te należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy.  

e. Dla krzeseł pracowniczych: protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN 
EN 1335-1 oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 
1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Wymagane sprawozdanie (certyfikat) 
potwierdzające zgodność produktu z normą PN EN 1335:1:2:3 (wymiary, 
bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość).  

Dokumenty te należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

f. Próbki materiałów tapicerowanych w wymaganych w załączniku nr 1 do SIWZ 
kolorach: ścianek działowych dwustronnie tapicerowanych do biurka Bench, sofy, 
krzeseł pracowniczych ścianki tapicerowanej do biurek pracowniczych; Na 
dostarczonych próbkach w sposób trwały należy wskazać, którego z mebli dotyczą.  

g. Próbkę w postaci fragmentu blatu z nogą biurka (zmontowanych ze sobą). Próbka 
może być wykonana w dowolnym kolorze, jednakże musi spełniać pozostałe 
wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ 

h. oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ,  

i. informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 Rozdziału 3 SIWZ. 

UWAGA! Wskazanie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nazwy konkretnej 
jednostki certyfikującej jest traktowane jako przykład.  

21. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu na recepcji biura Muzeum 
Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro). 

22. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  
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a. opis zawartości koperty: „Dostawa mebli na potrzeby Muzeum Historii Żydów 
Polskich, nr MHZP/26/2013”. 

b. adresat: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,  

c. nadawca: nazwa, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk 
pieczęci). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w 
przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

23. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed 
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

24. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z 
dopiskiem „Oferta: Dostawa mebli na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich nr 
MHZP/26/2013 ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres i 
numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

25. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 
terminu składania ofert. 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: recepcja w biurze Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. 
Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro). 

2. Termin składania ofert: do 18 listopada 2013 r. do godz. 12:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w biurze Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. 
Anielewicza 6, 00-157 Warszawa. 

4. Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2013 r. do godz. 12:15. 

Rozdział 12 
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym ceny jednostkowe brutto oraz cenę brutto. 

2. Oferowana łączna cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego, z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone 
w oferowaną łączną cenę brutto. 

3. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie łączna cena brutto oferty. 

4. Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyższeniu w okresie trwania umowy. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie 
polskiej (w złotych polskich). 

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a. ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

b. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 
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Rozdział 13 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego 
kryterium, tj. cena oferty brutto (waga kryterium – 100 %). 

2. Punkty za kryterium „cena oferty brutto” zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór: 
 

cena oferty z najniższą ceną 
liczba punktów ocenianej oferty = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt 

cena oferty ocenianej 
 
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (100) w 

kryterium „cena oferty brutto”, obliczonych według powyższego wzoru. 

4. Uzyskana z wyliczenia liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającego wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego w SIWZ i uznana zostanie, zgodnie z postanowieniami 
SIWZ, za ofertę najkorzystniejszą. 

Rozdział 14 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 
umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 
wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym 
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który 
przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby 
wymienionej w powyższym dokumencie – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) 
poświadczona notarialnie. 

4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z 
uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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Rozdział 16 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 6 do SIWZ. 

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w 
załączniku.  

Rozdział 17 
Informacje dot. protokołu postępowania 

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za 
pomocą poczty elektronicznej. 

Rozdział 18 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują 
wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy. 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 

Załącznik 3 do SIWZ Wykaz dostaw 

Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

Załącznik 7 do SIWZ   Opis parametrów technicznych  
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Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 

 

I. Ogólne wytyczne do wyposażenia meblowego 

 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod 
pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych 
konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 2% chyba, że w treści opisu podany 
jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości biurek 
pracowniczych, stołów mobilnych. Nie dopuszcza się zmiany kolorystyki podanej w specyfikacji 
wyposażenia. 

Meble wg wzoru prezentowanego na zdjęciu lub podobne, spełniające wymagania gabarytów, 
funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i trwałości. Wzory prezentowane na zdjęciach mają 
jedynie charakter poglądowy, mogą odbiegać konfiguracją od specyfikacji.  

 

II. Opis mebli 

 

1. Biurko bench - 8 szt. 

 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 1400 mm, głębokość – 1220 mm, wysokość – 720 mm. 

Dwustanowiskowy blat biurka do zintegrowanej zabudowy szeregowej powinien być wykonany z 
płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 
min. 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości min. 2mm w kolorze blatu. Pod blatem 
powinna znajdować się rama metalowa wspólna dla dwóch blatów, która powinna być wykonana z 
blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Kształt i profil ramy powinien 
umożliwić poziome prowadzenie okablowania wewnątrz ramy. Rama powinna być przykręcana do 
blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem, które umożliwiają 
montaż i demontaż - wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja biurka ma 
umożliwiać montaż nóg bez konieczności rozkręcania ramy. Wspólny stelaż dla stanowiska 
dwuosobowego powinien być wyposażony w węzeł mocujący nogę do stelaża. Konstrukcja 
mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy 
demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymianę bez konieczności wymiany całego 
stelaża biurka bądź innych części biurka za wyjątkiem nogi. Nogi biurka powinny być wykonane z 
profilu stalowego o przekroju kwadratowym 50x50 mm., wyposażone w stopki wykonane z 
czarnego tworzywa umożliwiające regulację w zakresie 20 mm. Nogi powinny być usytuowane w 
narożniku stelaża stanowiska. Rama oraz 4 nogi stanowiska typu bench powinny być lakierowane 
proszkowo. 
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Nogi dzielą się na: nogi skrajne – umieszczane w skrajnych narożnikach stanowiska 
wieloosobowego oraz nogi pośrednie – umieszczane na łączeniu stanowisk.  

 

Nogi skrajne: Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, sztywne 
połączenie. Nogi powinny być mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu 
cynku z aluminium, specjalny kształtownik oraz śrubę mocującą, umożliwia to szybki i precyzyjny 
montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Powyższy 
sposób łączenia nóg ze stelażem biurka zapewnia dużą stabilność konstrukcji. 

 

           

          Rys. 1 - Odlew  dla nogi kwadratowej                  Rys. 2 - Sposób montażu nóg ze 
stelażem                                                            

Nogi pośrednie 

Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, sztywne połączenie. Nogi 
powinny być mocowane do ramy za pomocą kątownika przyspawanego do górnej części nogi. 
Kątownik w kształcie koryta z kołnierzami mocowany za pomocą 6 śrub do blatu oraz za pomocą 4 
śrub do ramy dwóch biurek. Nogi pośrednie powinny  być cofnięte od krawędzi blatu o 37,5 cm. 

 

 

 

Rys. 3 - Sposób montażu nóg pośrednich.  



 
 

15 

 

Narożniki pomiędzy biurkami pośrednimi od strony osób pracujących powinny być zaślepione 
profilem kątowym. Profil  ma wysokość ramy biurka – powoduje, że w miejscu łączenia biurek 
mamy do czynienia z ciągłością ramy. 

Montaż profilu do ramy powinien odbywa się poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu 
cynku z aluminium, specjalny kształtownik oraz śrubę mocującą. Zapewnia to mocne połączenie 
oraz wysoką sztywność konstrukcji. 

 

 

Rys. 4 - Połączenia stelaża. 

Kolorystyka:  

- Blat: Biały 

- Nogi i Stelaż: Biały RAL 9003 (struktura matowa nie odbijająca promieni słonecznych). 

 

2. Ścianka działowa dwustronnie tapicerowana do biurka Bench - 8 szt. 

 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 1400 mm, głębokość – 40 mm, wysokość– 610 mm. 

Ściankę należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej gr. 18mm. Proste krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty.  

Ścianka po zamontowaniu powinna wystawać ponad blat 50cm. Ściankę należy obustronnie 
wyposażyć w panel tapicerowany o wysokości  27,5cm i szerokości 130cm. Panel tapicerowany 
powinien być zamontowany w górnej części ścianki. Panel tapicerowany powinien być 
demontowany i mieć wypełnienie w postaci pianki umożliwiającej wbijanie pinesek.  

Ściankę należy wyposażyć także w listwę funkcyjną wykonaną z aluminium anodowanego, 
montowaną pod panelem tapicerowanym. Listwa funkcyjna powinna mieć możliwość zawieszenia 
dodatkowych akcesoriów wspomagających organizację stanowiska pracy (takich jak: pojemniki, 
półkę na segregatory itp.).  

Dla polepszenia sztywności ścianki wymagane jest zastosowanie mocowania do stelaży obu 
przylegających blatów, nie dopuszcza się mocowania tylko do jednego blatu.  

Kolorystyka: 

Płyta: Biała 
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Ścianka tapicerowana tkaniną - 100% poliester, gramatura 380g/m2, klasa ścieralności 100 000 
cykli (PN EN ISO 12947-2), odporności na piling 4-5 (PN EN ISO 12945-2), Trudnozapalność – 
PAPIEROS (PN-EN 1021-1), Odporność na światło – 4-5 (PN EN ISO 105-BO2), atestem 
higienicznym. 

4 szt. kolor - Żółty,  

2 szt. kolor - Zielony,  

2 szt. kolor - Niebieski,   

  

Rys. 5 - Biurka bench z przegrodami międzybiurkowymi. 

. 

 

Biurka muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania 
bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-
2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do 
certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami (np. COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji 
Sp. z o.o.). Ponadto Biurka muszą być zgodne z normą PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i 
biurka”. Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. Muszą 
również spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). 

 

3. Biurka Pracownicze - 19 szt. 

 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 1600 mm, głębokość – 800 mm, wysokość – 720 mm. 

Blat należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej o grubości 25mm zabezpieczonej dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Stelaż 
powinien być przykręcany do blatu za pomocą wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, 
pozwalającym na wielokrotny montaż i demontaż blatu bez ryzyka uszkodzenia jego struktury. 

Stelaż biurek powinien posiadać w standardzie poziome i pionowe prowadzenia okablowania 
ukryte w nodze oraz poziomej belce łączącej, biegnącej pod blatem. Stelaż biurka powinien składa 
się z następujących elementów: stopy, kolumny pionowej wraz z maskownicą, wsporników blatu i 
poziomej belki łączącej (kanału kablowego). Każdy z wymienionych elementów powinien posiadać 
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możliwość lakierowania w innym kolorze. Przykładowy podział elementów stelaża przedstawiono 
na rys. 5. 

Stopa o długości min 73cm powinna być tłoczona z blachy stalowej o grubości 2mm (rys. 6). 
Kolumna pionowa o wymiarze 13x3,5x62x5h (cm) należy wykonać z blachy stalowej o grubości 
2mm profilowanej w kształcie litery C. Dostęp do pionowego kanału kablowego (rys. 7) należy 
zakryć za demontowalną maskownicą (rys. 8) wykonanej z blachy stalowej o grubości 1mm 
nakładanej od strony zewnętrznej kolumny. Wspornik blatu profilowany z blachy stalowej grubości 
2mm w kształcie litery C o wymiarach 60x20x2h [cm]. Pozioma belka łącząca, biegnąca pod 
blatem, powinna być wykonana z profilowanej blachy stalowej o grubości 2mm. Przekrój 
poprzeczny poziomego kanału kablowego powinien wynosić w świetle 12,5x12,5cm i posiadać 
wybicie w środkowej części umożliwiające wprowadzenie listwy zasilającej. 

Każda z nóg musi posiada w standardzie stopki poziomujące z regulacją w zakresie 20mm. 

Wszystkie elementy metalowe stelaża należy zabezpieczyć w technologii lakierowania 
proszkowego.  

Kolorystyka:  

- Blat: Biały 

- Stelaż: Biały RAL 9003 (struktura matowa nie odbijająca promieni słonecznych) 

 

Rys. 5 - Podział elementów stelaża 
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Rys. 6 - Stopa                       Rys. 7 - Pionowe i poziome prowadzenie okablowania 

 

Rys. 8 - Maskownica pionowego prowadzenia okablowania 

 

4. Ścianka tapicerowana do biurek pracowniczych  - 11 szt. 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 1600 mm, głębokość – 50 mm, wysokość– 700 mm. 

Ściankę międzybiurkową należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności 
E1 obustronnie melaminowanej gr. 18mm. Krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w 
kolorze płyty. Ścianka po zamontowaniu powinna wystawać ponad blat 50cm. Ściankę należy 
obustronnie wyposażyć w panel tapicerowany o wysokości 27,5cm i szerokości 150cm. Panel 
tapicerowany powinien być zamontowany w górnej części ścianki. Panel tapicerowany powinien 
być demontowany i mieć wypełnienie w postaci pianki umożliwiającej wbijanie pinesek. Ściankę 
należy wyposażyć także w listwę funkcyjną wykonaną z aluminium anodowanego, montowaną pod 
panelem tapicerowanym. Listwa funkcyjna powinna mieć możliwość zawieszenia dodatkowych 
akcesoriów wspomagających organizację stanowiska pracy (takich jak: pojemniki, półkę na 
segregatory itp.). Dla polepszenia sztywności ścianki wymagane jest zastosowanie dodatkowych 
uchwytów stabilizujących, nie dopuszcza się zastosowania wyłącznie kątowników.  

Kolorystyka: 

Płyta: Biała 

Parametry tapicerki: 
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Ścianka tapicerowana tkaniną - 100% poliester, gramatura 380g/m2, klasa ścieralności 100 000 
cykli (PN EN ISO 12947-2), odporności na piling 4-5 (PN EN ISO 12945-2), Trudnozapalność – 
PAPIEROS (PN-EN 1021-1), Odporność na światło – 4-5 (PN EN ISO 105-BO2), atestem 
higienicznym.  

8 szt. dwustronnie tapicerowana kolor niebieski  

3 szt. jednostronnie tapicerowana kolor niebieski  

 

5. Kontener podbiurkowy - 21 szt. 

 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 410 mm, głębokość – 460 mm, wysokość z kółkami – 585 mm. 

Kontener powinien być w całości, z wyjątkiem wkładów szuflad, uchwytów, wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
białym. Kontener powinien mieć 3 szuflady o wysokości 530 mm, na prowadnicach kulkowych, 
wkłady szuflad metalowe w kolorze srebrnym. Nie dopuszcza się w boków wykonanych z plastiku 
lub płytowych. Dno szuflady z płyty o gr. min. 12mm. Boki oraz tył kontenera powinny być 
wykonane z płyty gr. min. 18mm. Blat górny oraz wieniec dolny powinien być wykonany z płyty gr. 
min. 18 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV gr. min. 2mm w kolorze płyty, pozostałe krawędzie 
oklejone obrzeżem PCV gr. min. 2 mm w kolorze płyty. Połączenia elementów płytowych powinny 
być wykonane przy pomocy kołków i sklejane na stałe, zapewniając trwałość połączeń. Kontener 
powinien być wyposażony w kółka jezdne, plastikowe bez hamulca, fi=40mm. Wyposażony w 
uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016) w kształcie litery C, z 
rozstawem końcówek 128mm oraz zamek centralny z dwoma kluczami z możliwością zastosowania 
sytemu Master-key. 
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Rys. 9 - Kontener podbiurkowy 

 

6. Stół konferencyjny na kółkach z blatem składanym - 20 szt. 

 

Wymiary: szerokość - 1600 mm, głębokość - 700 mm, wysokość - 720 mm. Stół konferencyjny na 
składanym stelażu. 

Stelaż powinien być wykonany z chromowanych profili o przekroju owalnym i szerokości 40 mm. 
wyposażony w 4 kółka jezdne z hamulcem o średnicy 60 mm. 

Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm., wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 
2 mm w kolorze blatu. 

Blat przykręcany do stelaża wykonanego z profilu metalowego o wymiarach 40x40 mm. 

W celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa wymagane jest aby złożenie stołu wymagało 
użycia dwóch dźwigni jednocześnie (dwa niezależne mechanizmy blokujące). Dźwignie powinny 
być dostępne od dłuższej krawędzi blatu i nie wymagać schylania się pod blat w celu jego złożenia. 

Konstrukcja stołów po złożeniu blatów do pozycji pionowej powinna umożliwiać ustawianie w 
grupach, jeden przy drugim. 

Kolor blatu: Biały. 
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Rys. 10 - Stół konferencyjny na kółkach z blatem składanym 

 

7. Krzesło Pracownicze - 19 szt. 

 

Wymiary krzesła: 

Wysokość całkowita: 995-1170 mm, Wysokość siedziska: 470-580 mm, Szerokość siedziska: 470 
mm, 

Głębokość siedziska: 380-430 mm, Szerokość podstawy: 680 mm, Głębokość całkowita: 650 mm 

Krzesło powinno posiadać podstawę pięcioramienną, wykonaną z metalu, o prostych ramionach, 
opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek. Krzyżak malowany 
proszkowo na kolor czarny. 

Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni fi=65mm 

Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. 

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z 
regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. 
Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy 
siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. 

Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU.  

Plastikowe oparcie krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego 
mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU 
wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – 
krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika, oparcie 
posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości. Dodatkowo plecy oparcia wykonane 
w formie elastycznych plastikowych pasków (nacięć) w kolorze czarnym. Podłokietniki krzesła stałe 
w kolorze czarnym wykonane z PA (poliamidu). 

Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 
148, poz. 973). Wymagane sprawozdanie potwierdzające zgodność produktu z normą PN EN 
1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość). 

Parametry tapicerki: 
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Krzesło tapicerowane czarną tkaniną - 100% poliester, gramatura 380g/m2, klasa ścieralności 
100 000 cykli (PN EN ISO 12947-2), odporności na piling 4-5 (PN EN ISO 12945-2), Trudnozapalność 
– PAPIEROS (PN-EN 1021-1), Odporność na światło – 4-5 (PN EN ISO 105-BO2), atestem 
higienicznym. 

  
 

Rys. 11 - Krzesło pracownicze 

 

8. Krzesło składane - 40 szt. 

 

Wymiary: Szerokość - 490 mm,  Głębokość - 500 mm, Wysokość - 775 mm, Wysokość siedziska - 
450 mm 

Krzesło składane, lekkie, kształt linearny, z tworzywa. 

Krzesło w całości wykonane z odlewu z czarnego polipropylenu, odpornego na warunki 
atmosferyczne.  

Nie dopuszcza się zastosowania elementów metalowych jako stelaża krzesła. 

Oparcie krzesła powinno być wyprofilowane oraz posiać w środkowej części ergonomiczny otwór 
ułatwiający przenoszenie. Krzesło składane w taki sposób aby po złożeniu nie zajmowało więcej niż 
9,5 cm. 

Krzesło można składować w ilości 40 szt. jednorazowo. 
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Rys. 12 - Krzesło składane 

 

9. Stół konferencyjny - 1 szt. 

 

Wymiary: szerokość - 1800 mm, głębokość - 900 mm, wysokość - 750 mm, 

Blat stołu powinien być wykonany z płyty meblowej grubości min. 18 mm pokrytej laminatem o 
grubości 1,2 mm w kolorze białym, oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości min. 2mm w kolorze 
blatu.   

Konstrukcja stelaża pod blatem wykonana z profilu w kształcie trapezu 75x40 mm w kolorze 
aluminium, poprowadzonego wzdłuż wszystkich zewnętrznych krawędzi blatu oraz dwóch nóg, 
których zakończenia są połączone ze stelażem. 

Stelaż jest widoczny, tworzy wraz z krawędzią blatu jedną biało-aluminiową linię. 

Narożniki wykonane ze stali chromowanej, pozostałe elementy z ekstradowanego aluminium (rys. 
13). 

Nogi powinny być wykonane z profili aluminiowych o przekroju trójkąta prostokątnego o 
wymiarach: 

75x75x95 mm., zakończone w dolnej części dekoracyjnym elementem chromowanym, 
wyposażonym w stopki do poziomowania w zakresie 20 mm, wykonane z czarnego tworzywa. 

 
Rys. 13 - Łączenie nóg ze stelażem za pomocą narożnika chromowanego 
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10. Sofa - 1 szt. 

 

Wymiary: Szerokość - 1900 mm, Głębokość - 850 mm, Wysokość - 660 mm, Wysokość siedziska - 
400 mm, Głębokość siedziska - 550 mm. 

Konstrukcja sofy powinna być wykonana z połączenia płyty wiórowej 18 mm, płyty pilśniowa 3 
mm, sklejki 12 i 18 mm, tarcicy brzozowej o przekroju 25x50 mm i tarcicy sosnowej o przekrojach 
25x50, 25x60, 25x25 (mm). 

Warstwę sprężynującą siedzisk powinny stanowić sprężyny faliste na które zamocowany jest filc i 
pianka poliuretanowa N3550. Na oparciach powinna być zastosowana pianka poliuretanowa 
N3543 oraz pasy parciano-gumowe, na podłokietnikach przyklejona pianka poliuretanowa N40HD.  

Warstwę wyściełającą powinna stanowić włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m2. 

Sofa powinna być na dwóch płozach umiejscowionych pod podłokietnikami, wykonanych z pręta 
ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym 14 mm. Podkładki pod płozy wykonane z tworzywa PCV 
w kolorze bezbarwnym. Wysokość płozy: 200 mm. 

Parametry tapicerki: 

Sofa tapicerowana jasno-szarą tkaniną: Powierzchnia: 100% poliamid, Podłoże: 65% poliester, 35% 
Bawełna. Gramatura 312g/m2, klasa ścieralności 100 000 cykli. Trudnozapalność – PAPIEROS (BS-
EN 1021-1), ZAPAŁKA (BS-EN 1021-2). 
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Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 

 

_________________ 

 (pieczęć wykonawcy) 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: ___________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy: ________________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: __________________________________________  

Telefon: __________________________  Fax: __________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania o cenę na: „Dostawę mebli na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich”, nr 
postępowania MHZP/26/2013, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę: 

CENA BRUTTO (wartość RAZEM z tabeli) _________________________________________ złotych 
(słownie: ________________________________________________ zł), zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

 

Nr 
pozycji 

Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[szt.] 

Cena jednostkowa 
brutto 

[zł] 

Cena brutto 
[zł] 

 
Cena brutto= liczba * 

cena jednostkowa 
brutto 

1 Biurko bench  8   

2 

Ścianka działowa 
dwustronnie 

tapicerowana do biurka 
Bench 

8  

 

3 Biurka Pracownicze 19   
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4  
Ścianka dwustronnie 

tapicerowana do biurek 
pracowniczych  

8  

 

5 
Ścianka jednostronnie 

tapicerowana do biurek 
pracowniczych 

3  

 

6 Kontener podbiurkowy  21   

7 
Stół konferencyjny na 

kółkach z blatem 
składanym 

20  

 

8 Krzesło Pracownicze 19   

9 Krzesło składane 40   

10 Stół konferencyjny 1  
 

11 Sofa 1  
 

CENA BRUTTO OFERTY (suma poz. 1 - 11) 
 

 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli 
dotyczy): 

 _______________________________________________________________________________  

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania 
oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 

2. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ w 
Rozdziale 4. 

5. Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.* 

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej punkt 7 należy przekreślić lub usunąć i dołączyć do 
oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Do niniejszej oferty załączamy: 

……………………… 
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………………………  

………………………  

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

         

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 3 do SIWZ Wzór wykazu wykonanych dostaw  

_________________ 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych dostaw 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli na potrzeby Muzeum 
Historii Żydów Polskich, nr postępowania MHZP/26/2013. 

 

l.p Odbiorca 

Daty 
wykonania 
dostaw 
(dd/mm/rrrr-
dd/mm/rrrr) 

Przedmiot: 
nazwa i 
krótki opis 
dostawy 

Wartość 
dostawy 
(brutto) 

Rodzaj 
doświadczenia 
(własne, innego 
podmiotu) 

1      

2      

3      

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Uwaga: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje 
jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 

 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa mebli na 
potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich” nr postępowania MHZP/26/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

          

 

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania 

 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę mebli  
na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich”, nr postępowania MHZP/26/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
w brzmieniu: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.” 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

 
§ 1. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy (zwany dalej: 
„przedmiotem umowy”) obejmujący dostawę i przeniesienie własności, montaż i ustawienie we 
wskazanych przez Zamawiającego miejscach w siedzibie Zamawiającego mebli biurowych, 
spełniających wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z wyciągiem z oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 
2 do umowy. 
 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 4 tygodni od daty 
zawarcia umowy. 
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i montażu z co 
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami i 
zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
4. Spełnienie przez Wykonawcę świadczeń określonych w niniejszej umowie zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony, bez zastrzeżeń. Wzór protokołu 
odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie 
spełniał wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy. 
 

§ 3. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie 
nieprzekraczające kwoty:________________ (słownie: _______________________________) zł 
brutto. Ceny jednostkowe zawiera załącznik nr 2 do umowy. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym koszt wykonania, opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, 
montażu, świadczeń gwarancyjnych, wymaganych przeglądów, oraz wszelkie należne cła i podatki, 
w tym podatek VAT, zgodnie z warunkami określonymi w umowie i załączniku nr 1 do umowy. 
3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy oraz 
dostarczeniu wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, na 
podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego bez zastrzeżeń -  w terminie do 14 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 
4. Za termin dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do 
systemu bankowości elektronicznej. 
 

§ 4. 
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1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy, w tym wyposażenie i urządzenia dostarczone w 
ramach umowy, będą sprawne technicznie, fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od 
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich; przez wadę fizyczną należy 
rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym za 
prawidłowość sposobu jego montażu. 
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem 
ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy, po wykonaniu montażu wyposażenia; podpisanie 
protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu 
rękojmi i gwarancji. 
4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone meble biurowe oraz wykonaną usługę montażu 
na okres 5 lat. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń. 
5. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem ilości lub jakości, w tym 
prawidłowości wykonanego montażu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, wyposażenie wolne od wad 
oraz zamontować je zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
6. W przypadku ujawnienia wad w ramach rękojmi lub gwarancji po dokonaniu odbioru 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 
1) usunięcie wad przedmiotu umowy, w tym nieprawidłowości związanych z montażem 
wyposażenia, albo wymianę wadliwego wyposażenia na wolne od wad, na własny koszt, w 
terminie: 
a) standardowy czas naprawy lub wymiany wyposażenia na wolne od wad, w tym usunięcia wad i 
nieprawidłowości montażu, wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego; 
b) w przypadku konieczności wymiany elementów trudno dostępnych - naprawa może trwać 
maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, pod 
warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o potrzebie wymiany elementów trudno 
dostępnych; 
2) naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia; w przypadku 
niemożności dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty demontażu, transportu i 
ponownego montażu ponosi Wykonawca; 
3) okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy; 
4) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych elementów wyposażenia w terminie 
maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie 
pisemnej w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego wyposażenia lub jego elementu, po 
wcześniejszym wykonaniu 3 napraw tego samego wyposażenia lub jego elementu; 
5) w przypadku wymiany wyposażenia na nowe Zamawiający wymaga, aby posiadało parametry 
nie gorsze niż określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 
6) w przypadku wymiany wyposażenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od 
dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. 
10. Zamawiający może zgłaszać wady w dni robocze w godzinach 9-17. Zgłoszenia awarii 
dokonywane będą telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest podjąć 
reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu wady. 
11. Wykonawca będzie zobowiązany dokonywać przeglądów wyposażenia w okresie gwarancji 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
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12. Wykonawca wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia przekaże Zamawiającemu 
dokumenty gwarancyjne. 
13. Okres rękojmi za wady upływa wraz z okresem gwarancji.  
 

§ 5. 
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia. 
2. W razie niedotrzymania terminów usunięcia zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji 
określonych w § 4 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,3% wartości brutto wadliwego elementu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub odpowiedniej części umowy w 
przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto także w razie 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  
1) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni; 
2) gdy dostarczone wyposażenie lub jego poszczególne elementy będą wadliwe lub będą 
niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; 
3) gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienależytego wykonania umowy. 
4. W przypadku odstąpienia stron przez Zamawiającego od umowy w całości lub w odpowiedniej 
części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości odpowiednio 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1, lub 20% wynagrodzenia za część przedmiotu umowy objętego odstąpieniem. 
5. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
6. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, natomiast w 
przypadku braku takiej możliwości, zapłata kar umownych nastąpi w terminie do 14 dni od 
doręczenia wezwania do zapłaty. 
7. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 6. 
1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów Stron niniejszej 
umowy oraz do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………., tel.: ………. fax: ………., e-mail: ………………….; 
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………, tel.:………., fax: ………., e-mail: …………………….. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1, poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zmiany umowy; inne zmiany w Umowie wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 
1) nieistotnych zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy w stosunku do pierwotnych 
projektów pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną na zwiększenie cen jednostkowych 
poszczególnych elementów wyposażenia, jeżeli będą podyktowane uzasadnionymi względami 
użytkowymi, 
2) innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, 
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4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 
140 ust. 3 ustawy, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

5. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.  
6. Ilekroć w Umowie lub załącznikach do niej jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to 
rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy 
określone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 
poz. 28 ze zm.). 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759 ze zm.). 
8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W 
przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, spór taki Strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
9. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
11. Integralną częścią umowy są załączniki:  
1) załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”,  
2) załącznik nr 2 „Wyciąg z oferty”,  
3) załącznik nr 3 „Wzór protokołu odbioru”. 
 
 
 
 
 

___________________     ___________________ 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
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Załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy  

 

WZÓR 

Protokołu odbioru 

Egzemplarz nr 1 / 2  

1. …………………………………………………….………………………………… 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

potwierdza niniejszym, że wykonana została dostawa zgodnie z umową nr 
….………………………… 

Wykonawca dostarczył poniżej wskazany przedmiot zamówienia: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Jednostka 

miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

      

      

      

2.Potwierdzenie kompletności dostawy: 

Tak* 

Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………. 

Potwierdzenie pod względem technicznym i jakościowym: 

Tak* 

Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………. 

Końcowy wynik odbioru: 

Pozytywny* 

Negatywny* - zastrzeżenia ………………………………………………………….. 

3.Uwagi dotyczące przedmiotu dostawy: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.................................... 

(Miejscowość i data) 

.......................................................  ....................................................... 

Przedstawiciel Wykonawcy   Przedstawiciel upoważniony do odbioru 
UWAGA: Wymaga się wypełnienia wszystkich rubryk protokołu 
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Załącznik nr 7 Opis parametrów technicznych 

Nr 
pozycji 

Przedmiot 
zamówienia 

Wymagane parametry Opis spełniania parametrów 

1 Biurko bench  

Wymiary zewnętrzne biurka: 
szerokość - 1400 mm  głębokość - 
1220 mm, wysokość – 720 mm 

 

Nogi dzielą się na:  
- nogi skrajne – umieszczane w 
skrajnych narożnikach stanowiska 
wieloosobowego. Konstrukcja 
mocująca nogi ze stelażem biurka ma 
zapewnić mocne, sztywne połączenie. 
Nogi powinny być mocowane do ramy 
poprzez precyzyjnie wykonane 
odlewy ze stopu cynku z aluminium, 
specjalny kształtownik oraz śrubę 
mocującą, umożliwia to szybki i 
precyzyjny montaż oraz wielokrotny 
demontaż nóg bez utraty sztywności i 
stabilności konstrukcji.   
- nogi pośrednie – umieszczane na 
łączeniu stanowisk. Konstrukcja 
mocująca nogi ze stelażem biurka ma 
zapewnić mocne, sztywne połączenie. 
Nogi powinny być mocowane do ramy 
za pomocą kątownika przyspawanego 
do górnej części nogi. Nogi pośrednie 
powinny  być cofnięte od krawędzi 
blatu o 37,5 cm. 

 

Kątownik w kształcie koryta z 
kołnierzami mocowany za pomocą 6 
śrub do blatu oraz za pomocą 4 śrub 
do ramy dwóch biurek.  
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Narożniki pomiędzy biurkami 
pośrednimi od strony osób 
pracujących powinny być zaślepione 
profilem kątowym. Profil  ma 
wysokość ramy biurka – powoduje, że 
w miejscu łączenia biurek mamy do 
czynienia z ciągłością ramy. 

 

Montaż profilu do ramy powinien 
odbywa się poprzez precyzyjnie 
wykonane odlewy ze stopu cynku z 
aluminium, specjalny kształtownik 
oraz śrubę mocującą. Zapewnia to 
mocne połączenie oraz wysoką 
sztywność konstrukcji. 

 

Kolorystyka:  
-Blat: Biały 
-Nogi i Stelaż: Biały RAL 9003 
(struktura matowa nie odbijająca 
promieni słonecznych). 

 

2 

Ścianka działowa 
dwustronnie 

tapicerowana do 
biurka Bench 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 
1400 mm, głębokość - 40 mm 
wysokość– - 610 mm 

 

Ściankę należy wykonać z płyty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej gr. 18mm. Proste 
krawędzie zabezpieczyć obrzeżem 
PCV gr. 2mm w kolorze płyty 

 

Ścianka po zamontowaniu powinna 
wystawać ponad blat 50cm 

 

Ściankę należy obustronnie 
wyposażyć w panel tapicerowany o 
wysokości  27,5cm i szerokości 130cm 

 

Panel tapicerowany powinien być 
zamontowany w górnej części ścianki. 
Panel tapicerowany powinien być 
demontowany i mieć wypełnienie w 
postaci pianki umożliwiającej wbijanie 
pinesek 

 

Ściankę należy wyposażyć także w 
listwę funkcyjną wykonaną z 
aluminium anodowanego, 
montowaną pod panelem 
tapicerowanym. Listwa funkcyjna 
powinna mieć możliwość zawieszenia 
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dodatkowych akcesoriów 
wspomagających organizację 
stanowiska pracy (takich jak: 
pojemniki, półkę na segregatory itp.) 

Dla polepszenia sztywności ścianki 
wymagane jest zastosowanie 
mocowania do stelaży obu 
przylegających blatów, nie dopuszcza 
się mocowania tylko do jednego blatu 

 

Kolorystyka: 
Płyta: Biała 
Ścianka tapicerowana tkaniną - 100% 
poliester, gramatura 380g/m2, klasa 
ścieralności 100 000 cykli (PN EN ISO 
12947-2), odporności na piling 4-5 
(PN EN ISO 12945-2), 
Trudnozapalność – PAPIEROS (PN-EN 
1021-1), Odporność na światło – 4-5 
(PN EN ISO 105-BO2), atestem 
higienicznym 
4 szt. kolor - Żółty,  
2 szt. kolor - Zielony,  
2 szt. kolor - Niebieski 

 

3 Biurka Pracownicze 

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 
1600 mm ; głębokość – 800 mm; 
wysokość – 720 mm 

 

Blat należy wykonać z płyty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej o grubości 25mm 
zabezpieczonej dookoła obrzeżem 
PCV grubości 2mm. 

 

Stelaż powinien być przykręcany do 
blatu za pomocą wpustek 
tworzywowych z gwintem 
metrycznym, pozwalającym na 
wielokrotny montaż i demontaż blatu 
bez ryzyka uszkodzenia jego struktury 

 

Stelaż biurek powinien posiadać w 
standardzie poziome i pionowe 
prowadzenia okablowania ukryte w 
nodze oraz poziomej belce łączącej, 
biegnącej pod blatem 
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Stelaż biurka powinien składa się z 
następujących elementów: stopy, 
kolumny pionowej wraz z 
maskownicą, wsporników blatu i 
poziomej belki łączącej (kanału 
kablowego). Każdy z wymienionych 
elementów powinien posiadać 
możliwość lakierowania w innym 
kolorze 

 

Stopa o długości min 73cm powinna 
być tłoczona z blachy stalowej o 
grubości 2mm 

 

Kolumna pionowa o wymiarze 
13x3,5x62x5h (cm) należy wykonać z 
blachy stalowej o grubości 2mm 
profilowanej w kształcie litery C 

 

Dostęp do pionowego kanału 
kablowego należy zakryć za 
demontowalną maskownicą 
wykonanej z blachy stalowej o 
grubości 1mm nakładanej od strony 
zewnętrznej kolumny. 

 

Wspornik blatu profilowany z blachy 
stalowej grubości 2mm w kształcie 
litery C o wymiarach 60x20x2h [cm] 

 

Pozioma belka łącząca, biegnąca pod 
blatem, powinna być wykonana z 
profilowanej blachy stalowej o 
grubości 2mm 

 

Przekrój poprzeczny poziomego 
kanału kablowego powinien wynosić 
w świetle 12,5x12,5cm i posiadać 
wybicie w środkowej części 
umożliwiające wprowadzenie listwy 
zasilającej 

 

Każda z nóg musi posiada w 
standardzie stopki poziomujące z 
regulacją w zakresie 20mm 

 

Wszystkie elementy metalowe stelaża 
należy zabezpieczyć w technologii 
lakierowania proszkowego 
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Kolorystyka:  
- Blat: Biały 
-Stelaż: Biały RAL 9003 (struktura 
matowa nie odbijająca promieni 
słonecznych) 

 

Maskownica pionowego prowadzenia 
okablowania 

 

4 

Ścianka 
tapicerowana do 
biurek 
pracowniczych   

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 
1600 mm, głębokość – 50 mm, 
wysokość– 700 mm. 

 

Ściankę międzybiurkową należy 
wykonać z płyty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej gr. 18mm. Krawędzie 
zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm 
w kolorze płyty. Ścianka po 
zamontowaniu powinna wystawać 
ponad blat 50cm. 

 

Ściankę należy obustronnie 
wyposażyć w panel tapicerowany o 
wysokości 27,5cm i szerokości 150cm.  

 

Panel tapicerowany powinien być 
zamontowany w górnej części ścianki. 
Panel tapicerowany powinien być 
demontowany i mieć wypełnienie w 
postaci pianki umożliwiającej wbijanie 
pinesek. 

 

Ściankę należy wyposażyć także w 
listwę funkcyjną wykonaną z 
aluminium anodowanego, 
montowaną pod panelem 
tapicerowanym. Listwa funkcyjna 
powinna mieć możliwość zawieszenia 
dodatkowych akcesoriów 
wspomagających organizację 
stanowiska pracy (takich jak: 
pojemniki, półkę na segregatory itp.) 
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Dla polepszenia sztywności ścianki 
wymagane jest zastosowanie 
dodatkowych uchwytów 
stabilizujących, nie dopuszcza się 
zastosowania wyłącznie kątowników. 

 

Kolorystyka: 

Płyta: Biała 

 

 

Parametry tapicerki: 

Ścianka tapicerowana tkaniną - 100% 
poliester, gramatura 380g/m2, klasa 
ścieralności 100 000 cykli (PN EN ISO 
12947-2), odporności na piling 4-5 
(PN EN ISO 12945-2), 
Trudnozapalność – PAPIEROS (PN-EN 
1021-1), Odporność na światło – 4-5 
(PN EN ISO 105-BO2), atestem 
higienicznym.  

 

 

5 
Kontener 

podbiurkowy  

Wymiary zewnętrzne: szerokość - 410 
mm 
głębokość – 460 mm 
 wysokość z kółkami – 585 mm. 
Kontener powinien być w całości, z 
wyjątkiem wkładów szuflad, 
uchwytów, wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej 

 

Kontener powinien mieć 3 szuflady o 
wysokości 530 mm, na prowadnicach 
kulkowych, wkłady szuflad metalowe 
w kolorze srebrnym 

 

Dno szuflady z płyty o gr. min. 12mm  

Boki oraz tył kontenera powinny być 
wykonane z płyty gr. min. 18mm 
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Blat górny oraz wieniec dolny 
powinien być wykonany z płyty gr. 
min. 18 mm, oklejony dookoła 
obrzeżem PCV gr. min. 2mm w kolorze 
płyty, pozostałe krawędzie oklejone 
obrzeżem PCV gr. min. 2 mm w 
kolorze płyty 

 

Połączenia elementów płytowych 
powinny być wykonane przy pomocy 
kołków i sklejane na stałe, 
zapewniając trwałość połączeń 

 

Kontener powinien być wyposażony w 
kółka jezdne, plastikowe bez hamulca, 
fi=40mm. Wyposażony w uchwyty 
metalowe lakierowane proszkowo w 
kolorze białym (RAL 9016) w kształcie 
litery C, z rozstawem końcówek 
128mm 

 

Zamek centralny z dwoma kluczami z 
możliwością zastosowania sytemu 
Master-key 

 

6 
Stół konferencyjny 

na kółkach z blatem 
składanym 

Wymiary:  
szerokość - 1600 mm 
głębokość - 700 mm 
wysokość - 720 mm 

 

Stół konferencyjny na składanym 
stelażu 

 

Stelaż powinien być wykonany z 
chromowanych profili o przekroju 
owalnym i szerokości 40 mm. 
wyposażony w 4 kółka jezdne z 
hamulcem o średnicy 60 mm 

 

Blat powinien być wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej o grubości 25 mm., 
wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV 
o grubości 2 mm w kolorze blatu 
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Blat przykręcany do stelaża 
wykonanego z profilu metalowego o 
wymiarach 40x40 mm 

 

W celu zapewnienia stabilności i 
bezpieczeństwa wymagane jest aby 
złożenie stołu wymagało użycia 
dwóch dźwigni jednocześnie (dwa 
niezależne mechanizmy blokujące) 

 

Dźwignie powinny być dostępne od 
dłuższej krawędzi blatu i nie wymagać 
schylania się pod blat w celu jego 
złożenia 

 

Konstrukcja stołów po złożeniu 
blatów do pozycji pionowej powinna 
umożliwiać ustawianie w grupach, 
jeden przy drugim 

 

Kolor blatu: Biały  

7 Krzesło Pracownicze 

Wymiary krzesła: 
- Wysokość całkowita: 995-1170 mm,  
- Wysokość siedziska: 470-580 mm, 
Szerokość siedziska: 470 mm, 
- Głębokość siedziska: 380-430 mm, 
Szerokość podstawy: 680 mm, 
Głębokość całkowita: 650 mm 

 

Krzesło powinno posiadać podstawę 
pięcioramienną, wykonaną z metalu, 
o prostych ramionach, opadających 
pod kątem z miejsca osadzenia 
amortyzatora w stronę kółek 

 

Krzyżak malowany proszkowo na kolor 
czarny 
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Samohamowne kółka jezdne do 
twardych powierzchni fi=65mm 

 

Amortyzator gazowy umożliwiający 
płynną regulację wysokości siedziska. 

 

Mechanizm umożliwiający 
synchroniczne odchylanie oparcia i 
siedziska z regulacją sprężystości 
odchylania w zależności od ciężaru 
siedzącego oraz blokady tego ruchu 

 

Mechanizm wyposażony w system 
ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu 
oparcia w plecy siedzącego po 
zwolnieniu mechanizmu 

 

Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki 
drewna liściastego, wyściełane 
integralną pianką PU 

 

Plastikowe oparcie krzesła wykonane 
jako odlew o lekkiej konstrukcji z 
materiału stanowiącego mieszankę PP 
oraz FG (polipropylenu z włóknem 
szklanym) wyściełane integralną 
pianką PU wyprofilowane do 
naturalnego kształtu kręgosłupa w 
części podtrzymującej odcinek 
lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia to 
element konstrukcyjny w postaci 
trójramiennego wspornika, oparcie 
posiada siedmiostopniową, 
zapadkową regulację wysokości. 
Dodatkowo plecy oparcia wykonane 
w formie elastycznych plastikowych 
pasków (nacięć) w kolorze czarnym. 
Podłokietniki krzesła stałe w kolorze 
czarnym wykonane z PA (poliamidu) 

 

Wymagany protokół oceny 
ergonomicznej w zakresie zgodności z 
PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na 
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stanowiskach wyposażonych w 
monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, 
poz. 973).  

Parametry tapicerki: 
Krzesło tapicerowane czarną tkaniną - 
100% poliester, gramatura 380g/m2, 
klasa ścieralności 100 000 cykli (PN 
EN ISO 12947-2), odporności na piling 
4-5 (PN EN ISO 12945-2), 
Trudnozapalność – PAPIEROS (PN-EN 
1021-1), Odporność na światło – 4-5 
(PN EN ISO 105-BO2), atestem 
higienicznym 

 

8 Krzesło składane 

Wymiary:  
Szerokość - 490 mm 
Głębokość - 500 mm 
Wysokość - 775 mm  
Wysokość siedziska - 450 mm 

 

Krzesło składane, lekkie, kształt 
linearny, z tworzywa 

 

Krzesło w całości wykonane z odlewu 
z czarnego polipropylenu, odpornego 
na warunki atmosferyczne 

 

Elementy metalowe  

Oparcie krzesła powinno być 
wyprofilowane oraz posiać w 
środkowej części ergonomiczny otwór 
ułatwiający przenoszenie. Krzesło 
składane w taki sposób aby po 
złożeniu nie zajmowało więcej niż 9,5 
cm 

 

Krzesło można składować w ilości 40 
szt. jednorazowo 

 

9 Stół konferencyjny 

Wymiary:  
szerokość - 1800 mm, głębokość - 900 
mm 
wysokość - 750 mm 
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Blat stołu powinien być wykonany z 
płyty meblowej grubości min. 18 mm 
pokrytej laminatem o grubości 1,2 
mm w kolorze białym, oklejony 
dookoła obrzeżem PCV grubości min. 
2mm w kolorze blatu 

 

Konstrukcja stelaża pod blatem 
wykonana z profilu w kształcie 
trapezu 75x40 mm w kolorze 
aluminium, poprowadzonego wzdłuż 
wszystkich zewnętrznych krawędzi 
blatu oraz dwóch nóg, których 
zakończenia są połączone ze stelażem 

 

Stelaż jest widoczny, tworzy wraz z 
krawędzią blatu jedną biało-
aluminiową linię 

 

Narożniki wykonane ze stali 
chromowanej, pozostałe elementy z 
ekstradowanego aluminium (rys. 13) 

 

Nogi powinny być wykonane z profili 
aluminiowych o przekroju trójkąta 
prostokątnego o wymiarach: 
75x75x95 mm., zakończone w dolnej 
części dekoracyjnym elementem 
chromowanym, wyposażonym w 
stopki do poziomowania w zakresie 
20 mm, wykonane z czarnego 
tworzywa 

 

10 Sofa 

Wymiary : 
Szerokość - 1900 mm Głębokość - 850 
mm,  
Wysokość - 660 mm,  
Wysokość siedziska - 400 mm 
Głębokość siedziska - 550 mm 
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Konstrukcja sofy powinna być 
wykonana z połączenia płyty 
wiórowej 18 mm, płyty pilśniowa 3 
mm, sklejki 12 i 18 mm, tarcicy 
brzozowej o przekroju 25x50 mm i 
tarcicy sosnowej o przekrojach 25x50, 
25x60, 25x25 (mm) 

 

Warstwę sprężynującą siedzisk 
powinny stanowić sprężyny faliste na 
które zamocowany jest filc i pianka 
poliuretanowa N3550. Na oparciach 
powinna być zastosowana pianka 
poliuretanowa N3543 oraz pasy 
parciano-gumowe, na 
podłokietnikach przyklejona pianka 
poliuretanowa N40HD 

 

Warstwę wyściełającą powinna 
stanowić włóknina tapicerska o 
gramaturze 100 g/m2 

 

Sofa powinna być na dwóch płozach 
umiejscowionych pod 
podłokietnikami, wykonanych z pręta 
ze stali nierdzewnej o przekroju 
okrągłym 14 mm. Podkładki pod płozy 
wykonane z tworzywa PCV w kolorze 
bezbarwnym. Wysokość płozy: 200 
mm 

 

Parametry tapicerki: 
Sofa tapicerowana jasno-szarą 
tkaniną: Powierzchnia: 100% 
poliamid, Podłoże: 65% poliester, 35% 
Bawełna. Gramatura 312g/m2, klasa 
ścieralności 100 000 cykli. 
Trudnozapalność – PAPIEROS (BS-EN 
1021-1), ZAPAŁKA (BS-EN 1021-2). 
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_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 


