Załącznik nr 2.1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 1 – dostawa 25 szt. krzeseł obrotowych z regulowaną wysokością podłokietnika.
UWAGA: w kolumnie „oferowane parametry” należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanego asortymentu, tak aby opisać dokładnie każdy parametr z zakresu
wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego jako „min.”, „maks.”, „co najmniej” lub jako zakres, Wykonawca musi bezwzględnie
podać konkretny oferowany parametr. W przypadku konkretnych parametrów opisanych przez Zamawiającego Wykonawca potwierdza ich spełnienie słowami „spełnia”,
„potwierdzam” itp. Ponadto w pierwszym wierszu każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz model oferowanych mebli (jeżeli dotyczy). W przypadku,
jeśli konkretny mebel nie posiada nazwy modelu, proszę o wpisanie tylko nazwy producenta.

krzesło …………………………………………… (należy podać nazwę/producenta/model)
Lp.

1.

Nazwa

krzesło

Ilość szt

Opis – wymagane parametry

25

tapicerowane siedzisko i oparcie wykładane tkaniną o dużej
odporności na ścieranie (ok. 90 tys. cykli Martindala),
w kolorze ciemnym (czarnym, szarym lub innym do
uzgodnienia)
siedzisko i oparcie zapewniające wygodną pozycję ciała i
swobodę ruchów
ergonomicznie wyprofilowana płyta siedziska i oparcia,
odpowiednia do naturalnego kształtu wygięcia kręgosłupa i
odcinka udowego kończyn dolnych

Oferowane parametry

powierzchnia siedziska o wymiarach: min. 480 mm.
szerokości i min. 460 mm. głębokości
oparcie umożliwiające całkowite wsparcie pleców oraz dające
możliwość odchylania się i regulacji stopnia podparcia
kręgosłupa w części lędźwiowej
powierzchnia oparcia o wysokości min. 500 mm
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regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia
do 30° do tyłu z blokadą oparcia w dowolnej pozycji
podłokietniki z regulowaną wysokością w kształcie litery T, z
tworzywa gwarantującego dużą wytrzymałość oraz komfort
użytkowy
możliwość wykonywania pełnych obrotów siedziska wokół osi
pionowej podstawy
możliwość regulacji wysokości siedziska za pomocą dźwigni
dostępnej z pozycji siedzącej
stabilna podstawa jezdna pięcioramienna metalowa
(chromowana lub z ciemnymi nakładkami maskującymi z
tworzywa), o średnicy podstawy min. 680 mm., trwałe kółka
jezdne pokryte oponką do powierzchni twardych, osadzone w
wytrzymałych (np. metalowych) gniazdach
podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości
siedziska
łatwo dostępne i proste w obsłudze mechanizmy regulacji
wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia względem
siedziska, których obsługę można wykonać za pomocą
dźwigni usytuowanych z boku siedziska i dostępnych z pozycji
siedzącej
atest wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa
użytkowania oferowanego krzesła oraz atest ścieralności
tkaniny siedziska i oparcia
gwarancja na minimum 24 miesiące
krzesła spełniają warunki minimalnych wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny
spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory
ekranowe, które zostały określone w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.
1998 nr 148 poz. 973 z dnia 10 grudnia 1998r.).
Uwaga:
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zamawiający nie dopuszcza krzeseł z mechanizmem regulacji CPT oraz Synchro;

CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

1

krzesło

25

I.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być zmontowany w całości, gotowy do wstawienia (istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w elementach w sytuacji, kiedy
gabaryty nie pozwalają na wniesienie przedmiotu w całości).
3. Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania techniczne, jakościowe lub funkcjonalne oczekiwane
przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, kompletny, pozbawiony wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Musi być wykonany z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z
właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynków objętych dostawą mebli, foteli, krzeseł, regałów, przegród w celu zapoznania się z
ograniczeniami architektonicznymi poszczególnych budynków (np. gabaryty dźwigu, wielkość bramy wjazdowej -szer. 2,7m, wys. 3,2m, itp.). Ponadto Zamawiający umożliwi
Wykonawcom przeprowadzenie oględzin posiadanych mebli w celu dopasowania wybarwienia mebli oraz oględzin posiadanych regałów. Wykonawcy mogą przeprowadzić
wizję lokalną w dniach: od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu
terminu z nw. osobami:
1) Pan Dariusz Sikora, tel. 32 3903427 (zadanie częściowe nr 1, 2, 4)
2) Pan Łukasz Świder, tel. 32 3903499 (zadanie częściowe nr 3)
3) Pani Katarzyna Kuch-Szydło, tel. 32.20 77 660 (zadania częściowe nr 5 i 6)
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu zamówienia z ofertą, komisja powołana przez Zamawiającego może zwrócić całą dostawę, odmawiając
jednocześnie zapłaty. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z transportem oraz przechowywaniem zwróconego przedmiotu umowy.
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8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję.
9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji
właściwości użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SIWZ.
10. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne
opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.

Miejsce dostawy i montażu:
Zadania częściowe nr 1-6 - Katowice, ul. Jagiellońska 25

III.

Termin wykonania zamówienia (terminy maksymalne, obowiązujący termin wykonania zamówienia wynika z formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę):
Zadania częściowe nr 1-6: do 17.12.2019 r.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia: co najmniej 2-letnia gwarancja (zgodnie ze złożoną ofertą), zadania
częściowe nr 1-6
2. Okres gwarancji jest liczony od daty protokołu odbioru.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w całości na koszt Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia, nie dłużej niż 72 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia w dni robocze na podany przez Wykonawcę adres poczty
elektronicznej.
5. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 14 dni roboczych.
6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, o
parametrach technicznych nie gorszych od mebli podlegających wymianie.
7. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą w całości na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
V.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
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opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i/lub 2.2 i/lub 2.3 i/lub 2.4 i/lub 2.5 i/lub 2.6 do SIWZ odpowiednio do zadania, na które wykonawca składa ofertę
oraz w przypadku oferty składanej na zadania częściowe nr 4, 5 i 6 należy złożyć po 1 zdjęciu (lub po 1 projekcie fotorealistycznym) wszystkich oferowanych pozycji, tj.:
- szafki ubraniowej BHP
- stojaka na ulotki
- stojaka typu roll-up
- stolika dziecięcego oraz krzesełek
- zabudowy umywalki

………….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(pieczątka Wykonawcy)

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 2 – dostawa 18 szt. krzeseł biurowych
UWAGA: w kolumnie „oferowane parametry” należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanego asortymentu, tak aby opisać dokładnie każdy parametr z zakresu
wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego jako „min.”, „maks.”, „co najmniej” lub jako zakres, Wykonawca musi bezwzględnie
podać konkretny oferowany parametr. W przypadku konkretnych parametrów opisanych przez Zamawiającego Wykonawca potwierdza ich spełnienie słowami „spełnia”,
„potwierdzam” itp. Ponadto w pierwszym wierszu każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz model oferowanych mebli (jeżeli dotyczy). W przypadku,
jeśli konkretny mebel nie posiada nazwy modelu, proszę o wpisanie tylko nazwy producenta.

KRZESŁO …………………………………………… (należy podać nazwę/producenta/model)
Lp.

1.

Nazwa

Krzesła

Ilość sztuk

18

Opis – wymagane parametry

Oferowane parametry

tapicerowane siedzisko i oparcie wykładane tkaniną
wyglądem przypominająca skórę naturalną (skaj) o dużej
odporności na ścieranie (ok. 50 tys. cykli Martindala),
w kolorze ciemnym (niebieskim, czarnym, szarym lub innym
do uzgodnienia)
siedzisko i oparcie zapewniające wygodną pozycję ciała i
swobodę ruchów
ergonomicznie wyprofilowana płyta siedziska i oparcia,
odpowiednia do naturalnego kształtu pleców i odcinka
udowego kończyn dolnych
powierzchnia siedziska o wymiarach: min. 475 mm szerokości
i min. 415 mm głębokości
powierzchnia oparcia o wysokości min. 350 mm
wysokość siedziska od podłogi 450-500 mm
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stelaż krzesła: metalowy w kolorze chrom, alu lub czarnym
atest wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa
użytkowania oferowanego krzesła oraz atest ścieralności
tkaniny siedziska i oparcia
gwarancja na minimum 24 miesiące

CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

1

Krzesło

18

I.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być zmontowany w całości, gotowy do wstawienia (istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w elementach w sytuacji, kiedy
gabaryty nie pozwalają na wniesienie przedmiotu w całości).
3. Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania techniczne, jakościowe lub funkcjonalne oczekiwane
przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, kompletny, pozbawiony wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Musi być wykonany z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z
właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynków objętych dostawą mebli, foteli, krzeseł, regałów, przegród w celu zapoznania się z
ograniczeniami architektonicznymi poszczególnych budynków (np. gabaryty dźwigu, wielkość bramy wjazdowej -szer. 2,7m, wys. 3,2m, itp.). Ponadto Zamawiający umożliwi
Wykonawcom przeprowadzenie oględzin posiadanych mebli w celu dopasowania wybarwienia mebli oraz oględzin posiadanych regałów. Wykonawcy mogą przeprowadzić
wizję lokalną w dniach: od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu
terminu z nw. osobami:
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1) Pan Dariusz Sikora, tel. 32 3903427 (zadanie częściowe nr 1, 2, 4)
2) Pan Łukasz Świder, tel. 32 3903499 (zadanie częściowe nr 3)
3) Pani Katarzyna Kuch-Szydło, tel. 32.20 77 660 (zadania częściowe nr 5 i 6)
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu zamówienia z ofertą, komisja powołana przez Zamawiającego może zwrócić całą dostawę, odmawiając
jednocześnie zapłaty. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z transportem oraz przechowywaniem zwróconego przedmiotu umowy.
8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję.
9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji
właściwości użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SIWZ.
10. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne
opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.

Miejsce dostawy i montażu:
Zadania częściowe nr 1-6 - Katowice, ul. Jagiellońska 25
III.

Termin wykonania zamówienia (terminy maksymalne, obowiązujący termin wykonania zamówienia wynika z formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę):
Zadania częściowe nr 1-6: do 17.12.2019 r.

IV.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia: co najmniej 2-letnia gwarancja (zgodnie ze złożoną ofertą), zadania
częściowe nr 1-6.
2. Okres gwarancji jest liczony od daty protokołu odbioru.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w całości na koszt Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia, nie dłużej niż 72 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia w dni robocze na podany przez Wykonawcę adres poczty
elektronicznej.
5. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 14 dni roboczych.
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6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, o
parametrach technicznych nie gorszych od mebli podlegających wymianie.
7. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą w całości na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
V.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i/lub 2.2 i/lub 2.3 i/lub 2.4 i/lub 2.5 i/lub 2.6 do SIWZ odpowiednio do zadania, na które wykonawca składa ofertę
oraz w przypadku oferty składanej na zadania częściowe nr 4, 5 i 6 należy złożyć po 1 zdjęciu (lub po 1 projekcie fotorealistycznym) wszystkich oferowanych pozycji, tj.:
- szafki ubraniowej BHP
- stojaka na ulotki
- stojaka typu roll-up
- stolika dziecięcego oraz krzesełek
- zabudowy umywalki

………….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(pieczątka Wykonawcy)

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.3 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 3 – dostawa 8 szt. krzeseł drewnianych
UWAGA: w kolumnie „oferowane parametry” należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanego asortymentu, tak aby opisać dokładnie każdy parametr z zakresu
wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego jako „min.”, „maks.”, „co najmniej” lub jako zakres, Wykonawca musi bezwzględnie
podać konkretny oferowany parametr. W przypadku konkretnych parametrów opisanych przez Zamawiającego Wykonawca potwierdza ich spełnienie słowami „spełnia”,
„potwierdzam” itp. Ponadto w pierwszym wierszu każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz model oferowanych mebli (jeżeli dotyczy). W przypadku,
jeśli konkretny mebel nie posiada nazwy modelu, proszę o wpisanie tylko nazwy producenta.

krzesło …………………………………………… (należy podać nazwę/producenta/model)
Lp.

Nazwa

Ilość
sztuk

Opis – wymagane parametry

Oferowane parametry

drewniane siedzisko i oparcie o dużej odporności na ścieranie wykonane z
wysokiej jakości sklejki bukowej dostępnej w większości w kolorze jasnego
buku oraz ( kolorze orzecha i olcha i innych do uzgodnienia)
siedzisko i oparcie zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów

1.

Krzesło

8

ergonomicznie wyprofilowana płyta siedziska i oparcia, odpowiednia do
naturalnego kształtu wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn
dolnych
powierzchnia siedziska o wymiarach: min. 475 mm szerokości i min. 415
głębokości
powierzchnia oparcia o wysokości min. 325 mm
stabilna rama krzesła, stelaż krzesła: metalowy w kolorze chrom, alu lub
czarnym
atest wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania
oferowanego krzesła
łatwość utrzymania w czystości
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Minimalna gwarancja: 24 miesiące

CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena za całość (kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

1

krzesło

8

I.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być zmontowany w całości, gotowy do wstawienia (istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w elementach w sytuacji, kiedy
gabaryty nie pozwalają na wniesienie przedmiotu w całości).
3. Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania techniczne, jakościowe lub funkcjonalne oczekiwane
przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, kompletny, pozbawiony wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Musi być wykonany z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z
właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynków objętych dostawą mebli, foteli, krzeseł, regałów, przegród w celu zapoznania się z
ograniczeniami architektonicznymi poszczególnych budynków (np. gabaryty dźwigu, wielkość bramy wjazdowej -szer. 2,7m, wys. 3,2m, itp.). Ponadto Zamawiający umożliwi
Wykonawcom przeprowadzenie oględzin posiadanych mebli w celu dopasowania wybarwienia mebli oraz oględzin posiadanych regałów. Wykonawcy mogą przeprowadzić
wizję lokalną w dniach: od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu
terminu z nw. osobami:
1) Pan Dariusz Sikora, tel. 32 3903427 (zadanie częściowe nr 1, 2, 4)
2) Pan Łukasz Świder, tel. 32 3903499 (zadanie częściowe nr 3)
3) Pani Katarzyna Kuch-Szydło, tel. 32.20 77 660 (zadania częściowe nr 5 i 6)
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu zamówienia z ofertą, komisja powołana przez Zamawiającego może zwrócić całą dostawę, odmawiając
jednocześnie zapłaty. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z transportem oraz przechowywaniem zwróconego przedmiotu umowy.
8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję.
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9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji
właściwości użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SIWZ.
10. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne
opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.

Miejsce dostawy i montażu:
Zadania częściowe nr 1-6 - Katowice, ul. Jagiellońska 25
III.

Termin wykonania zamówienia (terminy maksymalne, obowiązujący termin wykonania zamówienia wynika z formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę):
Zadania częściowe nr 1-6: do 17.12.2019 r.

IV.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia: co najmniej 2-letnia gwarancja (zgodnie ze złożoną ofertą), zadania
częściowe nr 1-6
2. Okres gwarancji jest liczony od daty protokołu odbioru.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w całości na koszt Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia, nie dłużej niż 72 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia w dni robocze na podany przez Wykonawcę adres poczty
elektronicznej.
5. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 14 dni roboczych.
6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, o
parametrach technicznych nie gorszych od mebli podlegających wymianie.
7. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą w całości na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.

V.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
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opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i/lub 2.2 i/lub 2.3 i/lub 2.4 i/lub 2.5 i/lub 2.6 do SIWZ odpowiednio do zadania, na które wykonawca składa ofertę
oraz w przypadku oferty składanej na zadania częściowe nr 4, 5 i 6 należy złożyć po 1 zdjęciu (lub po 1 projekcie fotorealistycznym) wszystkich oferowanych pozycji, tj.:
- szafki ubraniowej BHP
- stojaka na ulotki
- stojaka typu roll-up
- stolika dziecięcego oraz krzesełek
- zabudowy umywalki

………….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(pieczątka Wykonawcy)

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.4 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 4 – dostawa 30 szt. szafek ubraniowych BHP
UWAGA: w kolumnie „oferowane parametry” należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanego asortymentu, tak aby opisać dokładnie każdy parametr z zakresu
wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego jako „min.”, „maks.”, „co najmniej” lub jako zakres, Wykonawca musi bezwzględnie
podać konkretny oferowany parametr. W przypadku konkretnych parametrów opisanych przez Zamawiającego Wykonawca potwierdza ich spełnienie słowami „spełnia”,
„potwierdzam” itp. Ponadto w pierwszym wierszu każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz model oferowanych mebli (jeżeli dotyczy). W przypadku,
jeśli konkretny mebel nie posiada nazwy modelu, proszę o wpisanie tylko nazwy producenta.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach 30 szt. szafek ubraniowych pracowniczych SUP E400-02 lub równoważnych
spełniających poniższe wymagania:

Szafka ubraniowa BHP …………………………………………… (należy podać nazwę/producenta/model)
Lp.

Nazwa

Ilość sztuk

Opis – wymagane parametry

Oferowane parametry

konstrukcja szafki zgrzewana z blach stalowych min. 0,8 mm
wymiary (min.): 180 cm wys. / 80 cm szer. / 50 cm gł
Szafka ubraniowa BHP
1.

typu SUP E400-02 (zdjęcie
poniżej) lub równoważna

malowanie proszkowe
30
kolor konstrukcji popielaty/szary

kolor frontów niebieski
gładka, łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia
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2 komory, każda wyposażona w:
drzwi: wzmocnione, zamykane zamkiem cylindrycznym z
kompletem 2 kluczy w systemie Master, lewe otwierane na
lewo, a prawe otwierane na prawo
wizytownik
otwory wentylacyjne w drzwiach, co najmniej w dolnej części
stała półka na górze – światło półki min 250 mm
w jednej z komór lustro (o wymiarach min. 30x30 cm)
drążek z 2 wieszakami na ubrania
Minimalna gwarancja: 24 miesiące

<---- PRZYKŁAD
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CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

1

szafka ubraniowa BHP

30

I.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być zmontowany w całości, gotowy do wstawienia (istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w elementach w sytuacji, kiedy
gabaryty nie pozwalają na wniesienie przedmiotu w całości).
3. Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania techniczne, jakościowe lub funkcjonalne oczekiwane
przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, kompletny, pozbawiony wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Musi być wykonany z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z
właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynków objętych dostawą mebli, foteli, krzeseł, regałów, przegród w celu zapoznania się z
ograniczeniami architektonicznymi poszczególnych budynków (np. gabaryty dźwigu, wielkość bramy wjazdowej -szer. 2,7m, wys. 3,2m, itp.). Ponadto Zamawiający umożliwi
Wykonawcom przeprowadzenie oględzin posiadanych mebli w celu dopasowania wybarwienia mebli oraz oględzin posiadanych regałów. Wykonawcy mogą przeprowadzić
wizję lokalną w dniach: od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu terminu
z nw. osobami:
1) Pan Dariusz Sikora, tel. 32 3903427 (zadanie częściowe nr 1, 2, 4)
2) Pan Łukasz Świder, tel. 32 3903499 (zadanie częściowe nr 3)
3) Pani Katarzyna Kuch-Szydło, tel. 32.20 77 660 (zadania częściowe nr 5 i 6)
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu zamówienia z ofertą, komisja powołana przez Zamawiającego może zwrócić całą dostawę, odmawiając
jednocześnie zapłaty. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z transportem oraz przechowywaniem zwróconego przedmiotu umowy.
8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję.
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9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości
użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SIWZ.
10. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym
i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.

Miejsce dostawy i montażu:
Zadania częściowe nr 1-6 - Katowice, ul. Jagiellońska 25
III.

Termin wykonania zamówienia (terminy maksymalne, obowiązujący termin wykonania zamówienia wynika z formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę):
Zadania częściowe nr 1-6: do 17.12.2019 r.

IV.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia: co najmniej 2-letnia gwarancja (zgodnie ze złożoną ofertą), zadania
częściowe nr 1-6
2. Okres gwarancji jest liczony od daty protokołu odbioru.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w całości na koszt Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia, nie dłużej niż 72 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia w dni robocze na podany przez Wykonawcę adres poczty
elektronicznej.
5. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 14 dni roboczych.
6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, o
parametrach technicznych nie gorszych od mebli podlegających wymianie.
7. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą w całości na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.

V.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
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opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i/lub 2.2 i/lub 2.3 i/lub 2.4 i/lub 2.5 i/lub 2.6 do SIWZ odpowiednio do zadania, na które wykonawca składa ofertę
oraz w przypadku oferty składanej na zadania częściowe nr 4, 5 i 6 należy złożyć po 1 zdjęciu (lub po 1 projekcie fotorealistycznym) wszystkich oferowanych pozycji, tj.:
- szafki ubraniowej BHP
- stojaka na ulotki
- stojaka typu roll-up
- stolika dziecięcego oraz krzesełek
- zabudowy umywalki

………….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(pieczątka Wykonawcy)

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 5 - dostawa stojaka na ulotki – 2 szt. oraz stojaka typu roll-up – 2 szt.
UWAGA: w kolumnie „oferowane parametry” należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanego asortymentu, tak aby opisać dokładnie każdy parametr z zakresu
wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego jako „min.”, „maks.”, „co najmniej” lub jako zakres, Wykonawca musi bezwzględnie
podać konkretny oferowany parametr. W przypadku konkretnych parametrów opisanych przez Zamawiającego Wykonawca potwierdza ich spełnienie słowami „spełnia”,
„potwierdzam” itp. Ponadto w pierwszym wierszu każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz model oferowanych mebli (jeżeli dotyczy). W przypadku,
jeśli konkretny mebel nie posiada nazwy modelu, proszę o wpisanie tylko nazwy producenta.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt stojaków na ulotki, 2 szt stojaków typu roll-up stanowiących wyposażenie Punktu informacyjno-doradczego dla
cudzoziemców w Katowicach realizowanego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
1. Stojak na ulotki – 2 szt.








przeznaczony do ekspozycji wniosków, broszur, ulotek w formacie A4 i A5,
konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym-mat, łącznie 5 rzędów półek na co najmniej 2 dokumenty w formacie A4 w każdym rzędzie (z możliwością
podziału na ulotki A5), półki i tablica na logo z wykonana z pleksi bezbarwnej;
tablica na logo powinna zawierać:
- emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej,
- odwołanie słowne do Funduszu Azylu Migracji i Integracji,
- napis Projekt współfinansowany z Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Bezpieczna Przystań,
- napis Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”
- napis Projekt nr 14/8-2017/OG-FAMI,
- Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców,
- logo Wojewody Śląskiego z odwołaniem słownym do Wojewody Śląskiego;
wymagane oznaczenie emblematem Unii Europejskiej dostępne jest także w Podręczniku Beneficjenta FAMI na stronie http://copemswia.gov.pl/fundusze2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/ ;
konstrukcja stabilna i wytrzymała;
konstrukcja nowa, pełnowartościowa, wolna od wad, w pierwszym gatunku;
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Zakup stojaka na ulotki jest konieczny w związku z obsługą Punktu informacyjno-doradczego. Na stojakach umieszczonych przy pok. 133 oraz w BOK znajdować się
będą wzory wniosków pobytowych oraz informacje i broszury – przygotowane przez Personel Punktu w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim dotyczące
funkcjonowania Punktu i zakresu udzielanej pomocy cudzoziemcom spoza UE.

CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

Stojak na ulotki …………………………………………………..
(należy podać nazwę/producenta/model)

1

2 szt.

2. Stojak typu roll-up – 2 szt.







przeznaczony do promocji Projektu;
wykonany z aluminium i papieru w wymiarach 100cmm x 200cm (+/- 5cm);
skład: kaseta z mechanizmem zwijającym plakat, słup, listwa górna do mocowania plakatu, czarna torba do przenoszenia całości;
nadruk: druk solwentowy, w rozdzielczości 540dpi High Quality;
nadruk dwustronny lub kaseta z dwoma mechanizmami pozwalająca na zawieszenie dwóch grafik na jednym maszcie;
treść roll-upu strona 1:
- emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej
- odwołanie słowne do Funduszu Azylu Migracji i Integracji
- napis Projekt współfinansowany z Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Bezpieczna Przystań
- napis Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”
- napis Projekt nr 14/8-2017/OG-FAMI
- oraz logo Wojewody Śląskiego w Katowicach, z odwołaniem słownym do Wojewody Śląskiego;



treść roll-upu strona 2 tak samo jak strona pierwsza oraz dodatkowo:
- napis Punktu informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza UE, zakres usług: 20






- specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców,
- adwokat, radca prawny,
- asystent kulturowy,
- psycholog,
- doradca zawodowy,
- tłumacz ustny języka angielskiego, ukraińskiego, rosyjskiego;
(więcej informacji na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow/fami-fundusz-azylu-migracji-i-integracji
rozmieszczenie treści na roll-upie do konsultacji z Zamawiającym;
wymagane oznaczenie emblematem Unii Europejskiej dostępne jest także w Podręczniku Beneficjenta FAMI na stronie http://copemswia.gov.pl/fundusze2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/ ;
konstrukcja stabilna i wytrzymała;
konstrukcja nowa, pełnowartościowa, wolna od wad, w pierwszym gatunku;

Zakup stojaków typu roll-up jest konieczny w związku z przeprowadzeniem promocji Projektu oraz działania związanego z funkcjonowaniem Punktu informacyjnodoradczego. Będzie on zawierał informacje dot. działalności Punktu w ŚUW w zakresie doradztwa i udzielanych porad. Ze względu na swoja mobilność i rozmiar będzie
efektywnym nośnikiem informacji o Projekcie, wykorzystywanym w zależności od potrzeb samego personelu.

CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

1

Stojak typu roll-up …………………………………………………..
(należy podać nazwę/producenta/model)

2 szt.

I.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być zmontowany w całości, gotowy do wstawienia (istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w elementach w sytuacji, kiedy
gabaryty nie pozwalają na wniesienie przedmiotu w całości).
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3. Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania techniczne, jakościowe lub funkcjonalne oczekiwane
przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, kompletny, pozbawiony wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Musi być wykonany z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z
właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynków objętych dostawą mebli, foteli, krzeseł, regałów, przegród w celu zapoznania się z
ograniczeniami architektonicznymi poszczególnych budynków (np. gabaryty dźwigu, wielkość bramy wjazdowej -szer. 2,7m, wys. 3,2m, itp.). Ponadto Zamawiający umożliwi
Wykonawcom przeprowadzenie oględzin posiadanych mebli w celu dopasowania wybarwienia mebli oraz oględzin posiadanych regałów. Wykonawcy mogą przeprowadzić
wizję lokalną w dniach: od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu terminu
z nw. osobami:
1) Pan Dariusz Sikora, tel. 32 3903427 (zadanie częściowe nr 1, 2, 4)
2) Pan Łukasz Świder, tel. 32 3903499 (zadanie częściowe nr 3)
3) Pani Katarzyna Kuch-Szydło, tel. 32.20 77 660 (zadania częściowe nr 5 i 6)
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu zamówienia z ofertą, komisja powołana przez Zamawiającego może zwrócić całą dostawę, odmawiając
jednocześnie zapłaty. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z transportem oraz przechowywaniem zwróconego przedmiotu umowy.
8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję.
9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości
użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SIWZ.
10. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym
i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.

Miejsce dostawy i montażu:
Zadania częściowe nr 1-6 - Katowice, ul. Jagiellońska 25
III.

Termin wykonania zamówienia (terminy maksymalne, obowiązujący termin wykonania zamówienia wynika z formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę):
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Zadania częściowe nr 1-6: do 17.12.2019 r.
IV.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia: co najmniej 2-letnia gwarancja (zgodnie ze złożoną ofertą), zadania
częściowe nr 1-6,
2. Okres gwarancji jest liczony od daty protokołu odbioru.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w całości na koszt Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia, nie dłużej niż 72 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia w dni robocze na podany przez Wykonawcę adres poczty
elektronicznej.
5. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 14 dni roboczych.
6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, o
parametrach technicznych nie gorszych od mebli podlegających wymianie.
7. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą w całości na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.

V.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i/lub 2.2 i/lub 2.3 i/lub 2.4 i/lub 2.5 i/lub 2.6 do SIWZ odpowiednio do zadania, na które wykonawca składa ofertę
oraz w przypadku oferty składanej na zadania częściowe nr 4, 5 i 6 należy złożyć po 1 zdjęciu (lub po 1 projekcie fotorealistycznym) wszystkich oferowanych pozycji, tj.:
- szafki ubraniowej BHP
- stojaka na ulotki
- stojaka typu roll-up
- stolika dziecięcego oraz krzesełek
- zabudowy umywalki
………….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

23

(pieczątka Wykonawcy)

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 6 - dostawa stolika dziecięcego z krzesełkami (stolik - 1 szt., krzesełka – 2 szt.) oraz zabudowy umywalki – 1 szt.
UWAGA: w kolumnie „oferowane parametry” należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanego asortymentu, tak aby opisać dokładnie każdy parametr z zakresu
wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku parametrów opisanych przez Zamawiającego jako „min.”, „maks.”, „co najmniej” lub jako zakres, Wykonawca musi bezwzględnie
podać konkretny oferowany parametr. W przypadku konkretnych parametrów opisanych przez Zamawiającego Wykonawca potwierdza ich spełnienie słowami „spełnia”,
„potwierdzam” itp. Ponadto w pierwszym wierszu każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę producenta oraz model oferowanych mebli (jeżeli dotyczy). W przypadku,
jeśli konkretny mebel nie posiada nazwy modelu, proszę o wpisanie tylko nazwy producenta.

Przedmiotem zamówienia jest zakup stolika dziecięcego z 2 krzesełkami oraz zabudowa umywalki stanowiących wyposażenie Punktu informacyjno-doradczego dla
cudzoziemców w Katowicach realizowanego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

1.
Lp.

1.

Stolik dziecięcy …………………………………………… (należy podać nazwę/producenta/model)
Nazwa

Stolik dziecięcy

Ilość sztuk

Opis – wymagane parametry

1

mebelki wykonane z drewna lub tworzywa z
bezpiecznie zaokrąglonymi rogami, zarówno w
krzesłach jak i stoliku
mebelki kolorowe lub z kolorowym nadrukiem np.
postaci z bajek dla dzieci (pomalowane farbami z
atestem) lub wykonane z certyfikowanego tworzywa
konstrukcja lekka i stabilna

Oferowane parametry

24

odpowiednia wielkość przystosowana dla dzieci w
wieku od 2 do 6 lat
wymiary stolika: długość 60-70cm x szerokość 5060cm x wysokość 44-50cm
mebelki nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, w
pierwszym gatunku
Gwarancja mi. 24 miesiące
2. Krzesełka dziecięce…………………………………………… (należy podać nazwę/producenta/model)

2.

Krzesełka dziecięce

2

mebelki wykonane z drewna lub tworzywa z
bezpiecznie zaokrąglonymi rogami, zarówno w
krzesłach jak i stoliku;
mebelki kolorowe lub z kolorowym nadrukiem np.
postaci z bajek dla dzieci (pomalowane farbami z
atestem) lub wykonane z certyfikowanego
tworzywa;
konstrukcja lekka i stabilna;
wymiary krzesełka: wysokość 50-60cm x szerokość
27-30cm, wysokość siedziska 27-30 cm;
mebelki nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, w
pierwszym gatunku.
Gwarancja mi. 24 miesiące

CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

25

1

Stolik

…………………………………………………..
(należy podać nazwę/producenta/model)

1 szt.

2

Krzesełko …………………………………………………..
(należy podać nazwę/producenta/model)

2 szt.

SUMA
















1. Zabudowa umywalki
 zabudowa stanowi element

umeblowania pok. 133;
zabudowa w formie szafy z półkami, umożliwiającymi przechowywanie naczyń i środków czystości; jedna półka od góry wzdłuż całej szafy wys. 35 cm, poniżej
po bokach dwie mniejsze, o wys. 35 cm i dł. 30 cm; zabudowa umywalki blatem w całej szerokości szafy na wys. ok. 76 cm;
korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm obustronnie laminowanej, półki z płyty wiórowej o grubości 20 mm; krawędzie proste oklejone
na gorąco obrzeżem PCV w kolorze płyty;
tylna ściana z płyty meblowej z obu stron w kolorze płyty o grubości 10 mm od wysokości ok. 130 cm (do tej wysokości na ścianie znajdują się płytki)
konstrukcja zabudowy połączona za pomocą kołków i mimośrodów gwarantujących stabilność konstrukcji;
zabudowa wyposażona w stopki do regulacji poziomu;
zawiasy puszkowe 100-110 stopni z zintegrowanym samo dociągiem;
zabudowa wyposażona w amortyzator zapewniający eliminację efektu trzasku;
uchwyty dwupunktowe rozstaw 128mm w kolorze satyna;
wymiary zabudowy: szer. 120 cm x wys. 200 cm x gł. 50 cm;
kolor zabudowy kalwados lub równoważny;
ostateczny kolor i wzór płyty melaminowanej do akceptacji przez Zamawiającego przed złożeniem zamówienia, według próbnika przedstawionego przez
Wykonawcę;
zabudowa objęta co najmniej 2 letnią gwarancją;
zabudowa nowa, pełnowartościowa, wolna od wad, w pierwszym gatunku;
zalecane wykonanie uprzedniej wizji lokalu w celu wykonania zabudowy spójnej z umeblowaniem pok. 133;

Zał. 1 - fotografia umywalki do zabudowy
Zał. 2 – rysunek poglądowy
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CENA:
LP

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena za całość
(kolumna 3 x 4)_

1

2

3

4

5

1

Zabudowa umywalki …………………………………………………..
(należy podać nazwę/producenta/model)

1 szt.

I.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być zmontowany w całości, gotowy do wstawienia (istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w elementach w sytuacji, kiedy
gabaryty nie pozwalają na wniesienie przedmiotu w całości).
3. Przedstawione w wymaganiach szczegółowych parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania techniczne, jakościowe lub funkcjonalne oczekiwane
przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, kompletny, pozbawiony wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub
producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Musi być wykonany z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z
właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynków objętych dostawą mebli, foteli, krzeseł, regałów, przegród w celu zapoznania się z
ograniczeniami architektonicznymi poszczególnych budynków (np. gabaryty dźwigu, wielkość bramy wjazdowej -szer. 2,7m, wys. 3,2m, itp.). Ponadto Zamawiający umożliwi
Wykonawcom przeprowadzenie oględzin posiadanych mebli w celu dopasowania wybarwienia mebli oraz oględzin posiadanych regałów. Wykonawcy mogą przeprowadzić
wizję lokalną w dniach: od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu terminu
z nw. osobami:
1) Pan Dariusz Sikora, tel. 32 3903427 (zadanie częściowe nr 1, 2, 4)
2) Pan Łukasz Świder, tel. 32 3903499 (zadanie częściowe nr 3)
3) Pani Katarzyna Kuch-Szydło, tel. 32.20 77 660 (zadania częściowe nr 5 i 6)
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu zamówienia z ofertą, komisja powołana przez Zamawiającego może zwrócić całą dostawę, odmawiając
jednocześnie zapłaty. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z transportem oraz przechowywaniem zwróconego przedmiotu umowy.
8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną gwarancję.
27

9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości
użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SIWZ.
10. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym
i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.

Miejsce dostawy i montażu:
Zadania częściowe nr 1-6 - Katowice, ul. Jagiellońska 25
III.

Termin wykonania zamówienia (terminy maksymalne, obowiązujący termin wykonania zamówienia wynika z formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę):
Zadania częściowe nr 1-6: do 17.12.2019 r.

IV.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia: co najmniej 2-letnia gwarancja (zgodnie ze złożoną ofertą), zadania
częściowe nr 1-6
2. Okres gwarancji jest liczony od daty protokołu odbioru.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w całości na koszt Wykonawcy.
4. Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia, nie dłużej niż 72 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia w dni robocze na podany przez Wykonawcę adres poczty
elektronicznej.
5. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 14 dni roboczych.
6. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, o
parametrach technicznych nie gorszych od mebli podlegających wymianie.
7. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą w całości na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.

V.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
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opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i/lub 2.2 i/lub 2.3 i/lub 2.4 i/lub 2.5 i/lub 2.6 do SIWZ odpowiednio do zadania, na które wykonawca składa ofertę
oraz w przypadku oferty składanej na zadania częściowe nr 4, 5 i 6 należy złożyć po 1 zdjęciu (lub po 1 projekcie fotorealistycznym) wszystkich oferowanych pozycji, tj.:
- szafki ubraniowej BHP
- stojaka na ulotki
- stojaka typu roll-up
- stolika dziecięcego oraz krzesełek
- zabudowy umywalki

………….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(pieczątka Wykonawcy)

(podpis Wykonawcy)
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półka
wys.35cm

200cm
półka
wys.35cm x
szer.30cm

blat na wys. ok. 76cm

półka
wys.35cm x
szer. 30cm

umywalka

wyw

130cm
76cm
120cm

wysokość 200cm x szerokość 120 cm
zabudowa blatu na wysokości ok. 76 cm
pólka niższa na wysokości 130 cm
zabudowa tyłu od wysokości 130 cm
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