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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: Dostawa mebli na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020 Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną

dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę

medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” nr projektu WND-

RPPD.08.04.01-20-0059/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

 
 
Ogłoszenie nr 644977-N-2018 z dnia 2018-11-06 r. 
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Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, krajowy numer

identyfikacyjny 5064480400000, ul. Korczaka  23 , 18-100   Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.

085 814 24 38, e-mail przetargi@szpitallapy.pl, faks 085 814 24 82. 

Adres strony internetowej (URL): www.szpitallapy.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak 

www.szpitallapy.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.szpitallapy.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.

j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

Adres: 

SP ZOZ W ŁAPACH UL. JANUSZA KORCZAKA 23, 18-100 ŁAPY
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli na potrzeby Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 

Numer referencyjny: ZP/8/2018/PN 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot

zamówienia obejmuje: Dostawę mebli i niezbędnego wyposażenia na potrzeby Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy

dopuszcza do składania ofert częściowych. Dostawa mebli z uwzględnieniem podziału na zadania:
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Zadanie 1 – meble Zadanie 2 – meble metalowe Zadanie 3 – krzesła, kanapy Szczegółowy zakres

dostawy (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 3. Tj. formularzu asortymentowo-

cenowym, w zakresie każdego zadania osobno od 1 do 3, techniczny opis przedmiotu zamówienia

zawarty jest w załączniku nr 1, tj. Opis przedmiotu zamówienia, do SIWZ. Zaoferowane produkty muszą

uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje

dostawę Przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego

przez Zamawiającego, a także montażem i serwisem gwarancyjnym. Przez montaż należy rozumieć

instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli. Każda dostawa mebli będzie przez Wykonawcę

realizowana na podstawie zamówienia które będzie przekazywane Wykonawcy drogą mailową lub w

formie pisemnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia wymagają dla swojej ważności

potwierdzenia przez Strony w formie mailowej lub w formie pisemnej. Wykonawca w terminie do 5 dni

po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej (przed podpisaniem umowy) zobowiązany

jest dokonać przedmiaru z natury pomieszczeń oraz sporządzić projekty poszczególnych pomieszczeń i

przedstawić je do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

szczególnie podczas rozładunku, wnoszenia, montażu i ustawiania mebli i wyposażenia, jest zobowiązany

do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe na mieniu Zamawiającego

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

zobowiązany jest na bieżąco i na własny koszt do usuwania wszelkich powstałych w wyniku ww.

czynności opakowań, odpadów i nieczystości oraz ich wywożenia i utylizacji zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany

zagospodarować na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia udostępnionych przez

Zamawiającego pomieszczeń w nienagannym porządku. Przekazane i oddane przez Wykonawcę

Zamawiającemu meble i wyposażenie muszą być czyste, fabrycznie nowe i nie używane, wolne od wad,

wyprodukowane najwcześniej w 2018 roku i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca

zobowiązany jest usunąć wszelkie ślady zanieczyszczeń powstałych przy realizacji przedmiotu

zamówienia tj.: w trakcie produkcji, transporcie, rozładunku, montażu oraz naprawić ewentualne ślady

uszkodzeń lub wymienić uszkodzone elementy. Dostarczane meble i wyposażenie będące przedmiotem

zamówienia muszą posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne,

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W przypadku

użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień 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 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując

dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4
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ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub

załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie

minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować

materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub

lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie

rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały

równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub

załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także

wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają

równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez

siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które

mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone

wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych

przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani

dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie,

o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany

wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach

realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o

konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie

zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z

dokumentacją. 
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II.5) Główny kod CPV: 39100000-3 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

39112000-0

39151000-0

39131000-9

39121100-7

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 
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Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 
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Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 
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Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewiduje

możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/ siedziby

Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych, 2) zmiany

przedmiotu umowy, gdy zaproponowany w ofercie sprzęt został wycofany z rynku lub zaprzestano jego

produkcji, czego nie dało się przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to
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zawinione przez Wykonawcę, a nowy sprzęt posiada co najmniej równorzędne cechy, parametry i

funkcjonalność, jak sprzęt wskazany w ofercie, 3) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą

wykonanie przedmiotu umowy lub zachowania terminu realizacji umowy, 4) zmiany obowiązującej

stawki podatku od towarów i usług (VAT), 5) niezbędnej i koniecznej zmiany terminu wykonania Umowy

ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w

wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie

są one zawinione przez Wykonawcę, 6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy. 2. W rozumieniu

niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia,

którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron. 3. Strona powołująca się

na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a

następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej

Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich

starań dla nadrobienia powstałych zaległości. 4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za

niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. 5. Jeżeli o

zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada on wniosek Zamawiającemu na co

najmniej 7 dni przed planowanym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie

uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 6. Wszystkie powyższe

zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-11-14, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 
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> POLSKI 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,

że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Łapach ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, dalej SPZOZ w Łapach mail: iod@szpitallapy.pl;

 inspektorem ochrony danych osobowych w Pan Piotr Busłowski, email: iod@szpitallapy.pl, telefon

kontaktowy. 85/814 24 26  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mebli na

potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  Pani/Pana

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada

Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
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Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kontener 3

szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał. 1) 1 Lada recepcyjna do uzg z

użytkownikiem wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał. 1) 1 Biurko komputerowe wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał. 1) 1 Biurko komputerowe wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (

zał. 1) 2 Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał. 1) 2 Szafa

biurowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 3 Lada pielęgniarska wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) ( do uzg z użytkownikiem) 1 Szafa biurowa wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 2 Blat roboczy na szafkach ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 1

Szafa biurowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 3 Biurko komputerowe wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 1 Szafa ubraniowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 1

Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał. 1) 1 Kontener 3 szufladowy

mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał. 1) 2 Szafa biurowa wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych (zał.1) 3 Blat roboczy na szafkach ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 1

Szafka segmentowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 2 Kontener 3 szufladowy mobilny wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 3 Szafa ubraniowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych

( zał.1) 1 Szafa biblioteczna wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na szafkach

ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka segmentowa wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 3 Blat roboczy na szafkach wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1

Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 4 Stolik świetlicowy wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka pod zlew wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1

Szafka z półką wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 2 Szafka z 4 szufladami wg wymagań
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techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 szafa biurowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 3

Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Biurko komputerowe

wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafa biblioteczna wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 2 Biurko komputerowe wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 szafa

biurowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 2 Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Biurko lekarskie wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1

Blat roboczy na szafkach ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na szafkach

ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na szafkach ks3 wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka segmentowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (

zał.1) 2 Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 2 Blat roboczy

na szafce ks6 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na szafkach ks4, ks6 wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych

( zał.1) 4 Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Stolik świetlicowy wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka podblatowa jednodrzwiowa wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 3

Blat roboczy na szafkach ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na ks4, ks6

wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na ks4 wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 5 Szafka

segmentowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka podblatowa jednodrzwiowa wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na ks4, ks6 wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 5 Szafka

segmentowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka podblatowa jednodrzwiowa wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Blat roboczy na szafce ks6 wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafka podblatowa jednodrzwiowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (

zał.1) 2 Lada pielęgniarska wg projektu ( zał.1) 1 Szafki wiszące wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych

( zał.1) 3 Szafka podblatowa jednodrzwiowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 5 Biurko

lekarskie wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafa biblioteczna wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1)

1 Biurko komputerowe wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Kontener 3 szufladowy mobilny

wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafa biblioteczna wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 3 Biurko lekarskie wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Kontener 3

szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafa ubraniowa wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Szafa biblioteczna wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1)

3 Blat roboczy na szafkach ks3 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 2 Szafka segmentowa wg
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wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 8 Blat roboczy na szafkach ks4 wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Blat roboczy na szafce ks6 wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1

Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 3 Szafa ubraniowa wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Szafa biblioteczna wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 )

1 Szafka segmentowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Blat roboczy na szafce ks6 wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Blat roboczy na szafkach ks4, ks6 wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 4

Szafka wisząca wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Stolik świetlicowy wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Szafka segmentowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1

) 1 Szafa biurowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 5 Biurko lekarskie wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Kontener 3 szufladowy mobilny wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych (zał.1 ) 1 Zestaw szafek stojących i wiszących z umywalką i zlewozmywakiem -

umywalka + zlewozmywak ( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej wymiar zewnętrzny min. 47 x45 cm

Głębokość: min. 17 cm. Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm chrom. Umywalka ceramiczna

wpuszczana w blat. Wymiar min. 560x460x200 mm. kolor biały, otwór na baterie, otwór przelewowy, korek

typu klik-klak. Bateria do umywalki: jednouchwytowa średnica głowicy 35 mm 1 Zestaw szafek stojących i

wiszących z umywalką i zlewozmywakiem - umywalka + zlewozmywak wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej wymiar zewnętrzny min. 47 x45 cm Głębokość

: min. 17 cm . Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm chrom. Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat .

Wymiar min. 560x460x200 mm. kolor biały, otwór na baterie, otwór przelewowy, korek typu klik-klak.

Bateria do umywalki :jednouchwytowa średnica głowicy 35 mm 1 Zestaw szafek stojących i wiszących, z

umywalką i zlewozmywakiem wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) zlewozmywak ze stali

nierdzewnej wymiar zewnętrzny min. 47 x45 cm Głębokość : min. 17 cm . Bateria: wysokośc całkowita min.

13,5 cm chrom. Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat . Wymiar min. 560x460x200 mm. kolor biały,

otwór na baterie, otwór przelewowy, korek typu klik-klak. Bateria do umywalki :jednouchwytowa średnica

głowicy 35 mm 1 Zestaw szafek stojących i wiszących z umywalką i zlewozmywakiem - umywalka +

zlewozmywak wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej

wymiar zewnętrzny min. 47 x45 cm Głębokość : min. 17 cm . Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm

chrom. Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat . Wymiar min. 560x460x200 mm. kolor biały, otwór na

baterie, otwór przelewowy, korek typu klik-klak. Bateria do umywalki :jednouchwytowa średnica głowicy

35 mm 1 Zestaw szafek stojących i wiszących z umywalką i zlewozmywakiem - umywalka + zlewozmywak

( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej wymiar zewnętrzny min. 47 x45 cm Głębokość : min. 17 cm .

Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm chrom. Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat . Wymiar min.

560x460x200 mm. kolor biały, otwór na baterie, otwór przelewowy, korek typu klik-klak. Bateria do
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umywalki :jednouchwytowa średnica głowicy 35 mm 1 Zestaw mebli roboczy z szafkami i szufladami wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej wymiar zewnętrzny min.

47 x45 cm Głębokość : min. 17 cm . Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm chrom. Umywalka

ceramiczna wpuszczana w blat . Wymiar min. 560x460x200 mm. kolor biały, otwór na baterie, otwór

przelewowy, korek typu klik-klak. Bateria do umywalki :jednouchwytowa średnica głowicy 35 mm 2 Zestaw

szafek stojących i wiszących z umywalką i zlewozmywakiem - umywalka + zlewozmywak wg wymagań

techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej wymiar zewnętrzny min. 47 x45 cm

Głębokość : min. 17 cm . Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm chrom. Umywalka ceramiczna

wpuszczana w blat . Wymiar min. 560x460x200 mm. kolor biały, otwór na baterie, otwór przelewowy, korek

typu klik-klak. Bateria do umywalki :jednouchwytowa średnica głowicy 35 mm 1 Zlewozmywak z szafką

wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) zlewozmywak ze stali nierdzewnej wymiar zewnętrzny

min. 47 x45 cm Głębokość : min. 17 cm . Bateria: wysokośc całkowita min. 13,5 cm chrom. 1 Szafka

podblatowa zlewozmywakowa, dwudrzwiowa 1 Szafka podblatowa, dwudrzwiowa 1 x półka 1 Szafka

narożna jednodrzwiowa, 1xpółka 1 Szafka trzyszufladowa 2 "Blat z tworzywa mineralno – akrylowego (

solid surface) o długości 320 cm. Blat z kampinosem oraz cokołem zintegrowanym przyściennym 3 cm. " 1

Szafka wisząca dwudrzwiowa przeszklona 2 Szafka wisząca dwudrzwiowa przeszklona 1 Konsola

pielęgniarek 1800/1370 mm gł. blatu 600 mm z nadstawką 1800x300x350 mm 1 Szafka wisząca z

przegródkami na dokumenty 1 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem w zestawie z baterią

łokciową 1 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej w zestawie z baterią łokciową 1 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39151000-0, 39131000-9, 39121100-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 14
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szafka szatniowa

wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 5 Regał metalowy, którego elementy pionowe wykonane

są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min.

35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szerokości zagięcia

półki min.35 mm. 1 Szafka szatniowa wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 7 Regał metalowy,

którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm.

Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości

min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane

są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min.

35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia

półki min.35 mm. 1 Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o

grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe

wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał

metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co

30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o

grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał metalowy którego elementy pionowe

wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju

min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości

zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej

o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe

wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał

metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co

30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o

grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał metalowy którego elementy pionowe

wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju

min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości

zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej
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o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe

wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Regał

metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co

30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o

grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Stelaż na worki - mobilny. Metalowa

konstrukca ze stalowych ocynkowanych profili min. 18 mm, plastikowe wieko oraz pierścień zaciskowy na

worek. Przeznaczenie 70 l lub 120 l 2 Szafa lekarska wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1

Szafa lekarska wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Regał metalowy którego elementy

pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o

przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i

szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Stelaż na worki - mobilny. Metalowa konstrukca ze stalowych

ocynkowanych profili min. 18 mm, plastikowe wieko oraz pierścień zaciskowy na worek. Przeznaczenie 70 l

lub 120 l 2 Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2

mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z

blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 4 Regał metalowy

którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm.

Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości

min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Stelaż na worki - mobilny. Metalowa konstrukca ze

stalowych ocynkowanych profili min. 18 mm, plastikowe wieko oraz pierścień zaciskowy na worek.

Przeznaczenie 70 l lub 120 l 2 Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy

ocynkowanej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki

metalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 3

Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm,

perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Stelaż na worki - mobilny.

Metalowa konstrukca ze stalowych ocynkowanych profili min. 18 mm, plastikowe wieko oraz pierścień

zaciskowy na worek. Przeznaczenie 70 l lub 120 l 1 Szafa lekarska wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Szafa lekarska wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych ( zał.1) 1 Regał na

baseny, kaczki . Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości

2 mm, perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z

blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 1 Wieszak na worki 4

Regał metalowy którego elementy pionowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm,

perforowanej co 30 mm. Profil kątownika o przekroju min. 35×35 mm. Półki metalowe wykonane z blachy

ocynkowanej o grubości min. 1 mm i szertokości zagięcia półki min.35 mm. 2 
 



6.11.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2251591-31fc-4b20-b4ef-6a9c4d3c803e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2251591-31fc-4b20-b4ef-6a9c4d3c803e 22/27

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39151000-0, 39131000-9, 39121100-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 14
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Krzesło plastikowe

na metalowych nogach w kolorze aluminium. Wymiary: wysokość całkowita min.770 mm , szerokośc

siedziska min.440 mm, głębokość siedziska min.400 mm. 2 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT

(permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia.

Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary: szerokość siedziska:

min.460, głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100

% vinyl. Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 2 ławeczka wg

wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 1 ławeczka wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1)

1 ławeczka wg wymagań techniczno-ekspolatacyjnych (zał.1) 1 ławeczka wg wymagań techniczno-

ekspolatacyjnych (zał.1) 1 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło

posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa.

Kólka do powierzchni twardych. Wymiary: szerokość siedziska: min.460, głębokośc siedziska min. 445-470
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mm. Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2

Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 2 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT

(permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia.

Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary: szerokość siedziska:

min.460, głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100

% vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 1 "Krzesło

stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary: wysokośc min. 830 mm , wysokośc

siedziska min. 480 mm, wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość

siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min.

685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło obrotowe z mechanizmem

CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości

oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary: szerokość

siedziska: min.460 głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa

wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 1

"Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary: wysokośc min. 830 mm,

wysokośc siedziska min. 480 mm, wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm,

gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl

Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło obrotowe z

mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację

wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary:

szerokość siedziska: min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester,

warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli

Martindale" 2 "Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary: wysokośc min. 830

mm, wysokośc siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm,

gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl

Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło obrotowe z

mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację

wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary:

szerokość siedziska : min.460, głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester,

warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli

Martindale" 1 "Kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarze Wysokość: 91 [cm] Szerokość: 195

[cm] Głębokość: 92 [cm] Powierzchnia spania: 195 x 140 [cm] Szczegóły Funkcja spania Pojemnik na

pościel Automatyczny podnośnik Sprężyna bonell Elementy chromowane Tył obity tkaniną Wykonana w

tapicerce ochronnej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej. Przyjazna dla środowiska naturalna ochrona
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antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia

wzbogacona jonami srebra) tkanina : podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura

min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło stacjonarne na ramie

metalowej w kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc siedziska min. 480 mm ,

wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość siedziska min. 460 mm

Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność

na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 Krzesło plastikowe na metalowych nogach w kolorze

aluminium . Wymiary : wysokość całkowita min.770 mm , szerokośc siedziska min.440 mm , głębokość

siedziska min.400 mm 6 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło

posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa.

Kólka do powierzchni twardych. Wymiary : szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska min. 445-

470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2

Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 1 "Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w

kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc siedziska min. 480 mm , wysokośc

oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka

podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie

: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu).

Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z

tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary : szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska

min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685

g/m2 Odporność na ścieranie : min. 300 tyś cykli Martindale" 1 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT (

permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia.

Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary : szerokość siedziska :

min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia

100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie : min. 300 tyś cykli Martindale" 1 "Krzesło

obrotowe z mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz

wregulację wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych.

Wymiary : szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100%

poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś

cykli Martindale" 3 "Taboret na nogach metalowych w kolorze aluminium. Wysokośc min. 475 mm ,

szerokość całkowita min. 410 mm. Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl

Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 1 "Taboret na nogach

metalowych w kolorze aluminium. Wysokośc min. 475 mm , szerokość całkowita min. 410 mm. Tapicerka

podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie
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: min. 300 tyś cykli Martindale" 2 "Kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarze Wysokość: 91

[cm] Szerokość: 195 [cm] Głębokość: 92 [cm] Powierzchnia spania: 195 x 140 [cm] Szczegóły Funkcja

spania Pojemnik na pościel Automatyczny podnośnik Sprężyna bonell Elementy chromowane Tył obity

tkaniną Wykonana w tapicerce ochronnej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej. Przyjazna dla

środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz

uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) tkanina : podkład 100% poliester , warstwa

wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1

"Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT ( permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane

podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do

powierzchni twardych. Wymiary : szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm.

Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność

na ścieranie : min. 300 tyś cykli Martindale" 2 "Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w kolorze

aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min.

350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100%

poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie : min. 300 tyś

cykli Martindale " 1 Krzesło plastikowe na metalowych nogach w kolorze aluminium . Wymiary : wysokość

całkowita min.770 mm , szerokośc siedziska min.440 mm , głębokość siedziska min.400 mm 4 Krzesło

plastikowe na metalowych nogach w kolorze aluminium . Wymiary : wysokość całkowita min.770 mm ,

szerokośc siedziska min.440 mm , głębokość siedziska min.400 mm 1 Krzesło plastikowe na metalowych

nogach w kolorze aluminium . Wymiary : wysokość całkowita min.770 mm , szerokośc siedziska min.440

mm , głębokość siedziska min.400 mm 2 Krzesło plastikowe na metalowych nogach w kolorze aluminium .

Wymiary : wysokość całkowita min.770 mm , szerokośc siedziska min.440 mm , głębokość siedziska

min.400 mm 3 "Taboret na nogach metalowych w kolorze aluminium. Wysokośc min. 475 mm , szerokość

całkowita min. 410 mm. Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura

min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie : min. 300 tyś cykli Martindale" 2 "Krzesło stacjonarne na ramie

metalowej w kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc siedziska min. 480 mm ,

wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość siedziska min. 460 mm

Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na

ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 3 "Taboret na nogach metalowych w kolorze aluminium.

Wysokośc min. 475 mm , szerokość całkowita min. 410 mm. Tapicerka podkład 100% poliester, warstwa

wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale" 1

Krzesło plastikowe na metalowych nogach w kolorze aluminium . Wymiary : wysokość całkowita min.770

mm , szerokośc siedziska min.440 mm , głębokość siedziska min.400 mm 1 "Krzesło obrotowe z

mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację



6.11.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2251591-31fc-4b20-b4ef-6a9c4d3c803e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2251591-31fc-4b20-b4ef-6a9c4d3c803e 26/27

wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary :

szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester ,

warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli

Martindale" 1 "Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830

mm , wysokośc siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm,

gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl

Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie : min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło obrotowe z

mechanizmem CPT (permanentnego kontaktu). Krzesło posiada regulowane podłokietniki oraz wregulację

wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka do powierzchni twardych. Wymiary :

szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm. Tapicerka podkład 100% poliester ,

warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli

Martindale " 1 "Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min.

830 mm , wysokośc siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min.

500mm, gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 %

vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 "Krzesło

stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc

siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość

siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min.

685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 2 "Kanapa rozkładana z pojemnikiem na

pościel o wymiarze Wysokość: 91 [cm] Szerokość: 195 [cm] Głębokość: 92 [cm] Powierzchnia spania: 195 x

140 [cm] Szczegóły Funkcja spania Pojemnik na pościel Automatyczny podnośnik Sprężyna bonell

Elementy chromowane Tył obity tkaniną Wykonana w tapicerce ochronnej, przeciwgrzybicznej i

przeciwbakteryjnej. Przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu

przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) tkanina : podkład 100%

poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś

cykli Martindale " 1 "Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT ( permanentnego kontaktu). Krzesło posiada

regulowane podłokietniki oraz wregulację wysokości oparcia. Podstawa pięciaramienna z tworzywa. Kólka

do powierzchni twardych. Wymiary : szerokość siedziska : min.460 , głębokośc siedziska min. 445-470 mm.

Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność

na ścieranie : min. 300 tyś cykli Martindale" 1 "Krzesło stacjonarne na ramie metalowej w kolorze

aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min.

350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100%

poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min. 685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś

cykli Martindale " 2 Krzesło plastikowe na metalowych nogach w kolorze aluminium . Wymiary : wysokość



6.11.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2251591-31fc-4b20-b4ef-6a9c4d3c803e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2251591-31fc-4b20-b4ef-6a9c4d3c803e 27/27

całkowita min.770 mm , szerokośc siedziska min.440 mm , głębokość siedziska min.400 mm 6 "Krzesło

stacjonarne na ramie metalowej w kolorze aluminium. Wymiary : wysokośc min. 830 mm , wysokośc

siedziska min. 480 mm , wysokośc oparcia min. 350 mm. Szerokośc siedziska min. 500mm, gębokość

siedziska min. 460 mm Tapicerka podkład 100% poliester , warstwa wierzchnia 100 % vinyl Gramatura min.

685 g/m2 Odporność na ścieranie: min. 300 tyś cykli Martindale " 1 Fotel do biurka 1 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39151000-0, 39112000-0
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 14
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


