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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

„Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia 

aranżacyjnego dla Hali widowiskowo- sportowej Ergo Arena w 

Gdańsku/Sopocie”. 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 207.000 euro 

 

 

 

znak    10/2014 ZP 

 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

 
39100000-3 Meble 

39113100-8 Fotele 

39143110-0 Meble tapicerowane 

39112000-0 Krzesła 

39136000-4 Wieszaki 

39113300-0 Ławy 
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I.  NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Plac Dwóch Miast 1, wpisana od 

Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, legitymującym się numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050 

 Tel. 58-76-72-101 fax 58-760-10-29  

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 

III.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia 

aranżacyjnego do Hali Ergo Arena. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 6 do 

SIWZ.  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany zakres/zakresy 

zamówienia od 1 do 5. 

Zakres 1 Wyposażenie baru IVp (sofy, fotele, stoliki barowe i okolicznościowe, krzesła 

Zakres 2 Bar wolnostojący 

Zakres 3 Lady i moduły szatniowe, stoły konferencyjne  

Zakres 4 Fotele, sofy, stoliki, lampy 

Zakres 5 Stojaki szatniowe jezdne, słupki ogradzające 

 

Wszelkie opisy przedmiotu zamówienia wykonane z wykorzystaniem znaków towarowych, należy 

przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze 

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – 

użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających 

jednocześnie wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji. W przypadku oferowania urządzeń 

równoważnych (odmiennych od wskazanych w projekcie) Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

w ofercie, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez 

Zamawiającego pod względem wyglądu, kolorystyki, parametrów technicznych i jakościowych.  

 

Ocena spełnienia wymagań dotyczących równoważności zaoferowanych parametrów technicznych 

zaoferowanych przedmiotów odbędzie się systemem spełnia/nie spełnia na podstawie informacji 

zawartych na dostarczonych przez Wykonawcę kartach katalogowych, zdjęciach, opisach 

oraz na podstawie załączonych próbek materiałów tapicerskich oraz płyty meblowej 

(wymiary próbek ok. 10x5cm).  Brak informacji o parametrach produktu będzie podstawą do 

odrzucenia oferty.   
 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty były fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej 

przy innych projektach lub prezentacjach. 

Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe dla przedmiotów równoważnych zawierały wszystkie 

parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, który będą 
zastępować.  

W przypadku oferowania przedmiotów wskazanych przez Zamawiającego jako przedmioty 

przykładowe podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie wymaga się 
dostarczania kart katalogowych, dokumentów opisowych oraz próbek materiałów. 

Zamawiający przewiduje zlecenie zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia 

podstawowego. 
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IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

2.09.2014r.  

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy a w szczególności: 

1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 1 dostawę mebli 

drewnianych lub tapicerowanych o wartości min. 200 tyś. zł brutto (dotyczy zad. 1,3,4) 

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie 1 wykonawca musi spełnić 

ten warunek. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI, według formuły: spełnia 

/ nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo w zakresie doświadczenia i potencjału 

technicznego: 

1.1. Wykaz wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte 

wykonanie. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

         2.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

I dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Karty katalogowe- dokumenty opisowe 

2) Zdjęcia oferowanych produktów lub rysunki 

3) Próbki materiałów tapicerskich oraz płyt meblowych 

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty z produktem innym niż wskazany w SIWZ 

jako wzorcowy. 

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty  należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez 

nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno być 

złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie lub faksem. W przypadku braku lub awarii faxu u wykonawcy zamawiający zastrzega 

możliwość przekazania informacji temu wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Piotrowski  

      tel. 784-073-119 w godz. 8.00-15.00, faks  (58) 760-10-29   

         email: przetargi@ergoarena.pl 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości Zadanie 1 - 6.000 zł Zadanie 2 – 

300zł  Zadanie 3 –4.000zł  Zadanie 4 – 5.000zł Zadanie 5 – 600zł w terminie do 1.07.2014r. do 

godz. 12.00 na konto nr  80 1160 2202 0000 0000 4629 7270- podany termin wniesienia wadium jest 

dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto zamawiającego. Wadium można również 

wnieść w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538). 

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

Uwaga : 

 Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 
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wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp. 

 Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może 

być wniesione przez jednego z nich. 

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) 

kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, należy załączyć do 

oferty – oryginał natomiast złożyć wraz z ofertą bez spinania.  

IX.  TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, który stanowi 

załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca składa ofertę w dwóch 

zaklejonych kopertach: 

1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - „Wykonanie, dostawę i montaż mebli 

oraz wyposażenia aranżacyjnego” nie otwierać przed 1.07.2014r. godz. 15.30 oraz 

wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy).  

2)  

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat pok. 1C14, w 

terminie do dnia: 1.07.2014r. do godziny 12:00. 

 Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój 1C14 w dniu: 

1.07.2014r. o godzinie 15:30.(wejście od strony zaplecza technicznego)  

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Rozliczenie zamówienia nastąpi jednorazowo, po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia w 

danym zakresie. 

 W cenie mebli należy ująć wszystkie koszty związane z jego dostarczeniem,  montażem oraz 

rozmieszczeniem w miejscach wskazanych.  

 Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od 

towarów i usług zgodnie z zapisami formularza ofertowego.  

 

 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 

1) Ceny brutto – waga: 100% 

2. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% wartości zawieranej umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9 (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. 

zm.) 

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową – odpowiedzialność gwaranta powinna być 

bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 

XVI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz. 

 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

zgodnie z działem VI ustawy. 

 

XVIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy 

podwykonawcom, lub wskazania z nazwy podwykonawców, na których zasoby powołuje się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).  

 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

 w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują 

konieczność zmiany postanowień Umowy w szczególności ustawowe zmiany stawek podatku VAT. 

 zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości organizowanych 

imprez na obiekcie lub zaprzestania funkcjonowania obiektu. 

 Zmiana parametrów oferowanego towaru na wyższe lub bardziej funkcjonalne  od opisanych w 

SIWZ.  

XIX.  ZAŁĄCZNIKI. 

 formularz oferty – załącznik nr 1 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 

 Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 
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 Wykaz wykonanych zamówień– załącznik nr 5 

 Opis zamówienia – załącznik nr 6 

                                                                                                        Zatwierdzam:  

Magdalena Sekuła 
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O F E R T A 

 (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Dane Wykonawcy:  

 

Pełna nazwa: 

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

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

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): 

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

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

Tel.: ............................................., fax.: .............................................. 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), 

pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia aranżacyjnego” oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę 

w wysokości:  

 

 

ZAKRES 1 

LP Przedmiot zamówienia Nazwa producenta 
oferowanego 

produktu/ model/  

Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Ilość 
w 

szt. 

Wartość brutto w PLN 

1 Sofa klasyczna MYTurn 20V 
chrom 

  6  

2 Sofa klasyczna MYTurn 30V 
chrom 

  18  

3 Fotel klasyczny MYTurn 10V 
 

  8  

4 Stolik okolicznościowy 
MyTurn S2Vchrom 

  12  

5 Stolik barowy 
 

  25  

6 Fotel Fan 
 

  37  

7 Krzesło Hal Ply Stolo Medium 
 

  53  

RAZEM  

 

 

Zakres 2  

LP Przedmiot zamówienia Nazwa producenta 
oferowanego 

produktu/ model/  

Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Ilość 
w 

szt. 

Wartość brutto w PLN 

1 Bar wolnostojący 
 

  1  
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Zakres 3 

LP Przedmiot zamówienia Nazwa producenta 
oferowanego 

produktu/ model/  

Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Ilość 
w 

szt. 

Wartość brutto w PLN 

1 Lada szatniowa 
 

  4  

2 Moduł szatniowy  
 

  43  

3 Stół konferencyjny systemowy 
 

  4  

RAZEM 
 

  

 

Zakres 4 

LP Przedmiot zamówienia Nazwa producenta 
oferowanego 

produktu/ model/  

Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Ilość 
w 

szt. 

Wartość brutto w PLN 

1 Fotel Eames Armchair   68 
 

 

2 Sofa Park Vitra 
 

  4  

3 Fotel Park Vitra 
 

  4  

4 Stolik Kwarco    14  
 

5 Lampa stojąca 
 

  11  

6 Stolik LTR Vitra 
 

  8  

7 Stolik Plate Table Vitra 
 

  3  

RAZEM 
 

  

 

Zakres 5 

LP Przedmiot zamówienia Nazwa producenta 
oferowanego 

produktu/ model/  

Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Ilość 
w 

szt. 

Wartość brutto w PLN 

1 Słupki odgradzające   12 
 

 

2 Stojaki szatniowe jezdne 
 

  29  

RAZEM 
 

  

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, iż przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej.  
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Wykaz firm powiązanych: 

1………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………….. 

* skreślić niewłaściwe 

 

Załączniki: 

1) Wykaz zamówień 

2) Oświadczenia 

3) Opis produktów równoważnych (jeżeli dotyczy) + próbki  

4) Dowód wniesienia wadium 

 

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj. ze zm. ), pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż 

mebli oraz wyposażenia aranżacyjnego” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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 (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj. ze zm. ), pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż 

mebli oraz wyposażenia aranżacyjnego” oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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(Załącznik nr 4 do SIWZ) 

Umowa nr …………  

zawarta w dniu ……………..  w Gdańsku pomiędzy: 

 

Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1, 80 -344 Gdańsk wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w 

Gdańsku pod numerem KRS0000216102, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 583-287-

03-17, REGON 193078050, o kapitale zakładowym 26 596 000,00,- zł,   

zwaną dalej  „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez Magdalenę Sekuła – Prezesa Zarządu 

  

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

zwaną dalej „Wykonawca” 

 

zwanymi dalej łącznie "Stronami". 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

§ 1.  

Przedmiot Umowy 
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia aranżacyjnego dla 

Hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena w Gdańsku/Sopocie zakres ………. Szczegółowy opis 

zamówienia zawarto w załączniku do umowy oraz ofercie wykonawcy. 

 

§ 2.  

Odbiór towaru 

 

1. Termin dostawy towaru zostanie zgłoszony Zamawiającemu z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru ostatecznego wykonanego przez Wykonawcę 

zamówienia w terminie 2 dni od wykonania całego zamówienia i zgłoszenia go do odbioru.  

3. W przypadku odrzucenia towaru Zamawiający uzasadni swoją decyzję wskazując stwierdzone 

odstępstwa i nieprawidłowości w dostarczonym towarze. W przypadku odrzucenia Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia powodu odrzucenia. 

4. Odbiór zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego. W przypadku nie 

uwzględnienia uwag, zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania poprawek lub usunięcia wad podmiotowi 

zewnętrznemu lub odmowy przyjęcia towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

 

§ 3.  

Termin wykonania 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do dnia 2.09.2014r. 

2. Dzień wystawienia protokołu odbioru końcowego jest dniem wykonania zamówienia. 
 

 
§ 4.  

Prawa i obowiązki stron 
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1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia i montażu ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu 

zamówienia do lokalizacji/pomieszczeń wskazanych w SIWZ na swój koszt i ryzyko. Zamawiający 

dopuszcza dostawy częściowe produktów, Odbiór nastąpi po całościowym wykonaniu danego 

zakresu zamówienia. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji próbki kolorów tapicerki i 

płyty meblowej, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy. Meble na wymiar 

wymagają dokonania pomiarów przez wykonawcę przed przystąpieniem do ich montażu.  

3. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczany przez niego przedmiot umowy jest produkowany jako 

fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej 

jakości i spełnia warunki postawione przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. WYKONAWCA udziela gwarancji i rękojmi na każdy dostarczony przedmiot na okres 60 miesięcy 

(zakres 1,2,3,4) oraz 36 miesięcznej na zak. (5) Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg od dnia 

protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku wykrycia wad w okresie udzielonej rękojmi/gwarancji, ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie 

zawiadomi pisemnie, fax, email WYKONAWCĘ, po czym WYKONAWCA zobowiązany jest do 

usunięcia wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. ZAMAWIAJĄCY ma możliwość korzystania z 

uprawnień rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

7. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej usterki, WYKONAWCA winien wymienić 

przedmiot na fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, na swój koszt i ryzyko w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty złożenia reklamacji przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej. 

 

 

§ 5.  

Rozliczenia i Wynagrodzenie Wykonawcy  

 

1. Tytułem wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości:  

Wartość netto ………………………………. złotych  

Stawka podatku VAT: … 

Wartość Brutto (słownie: …………………… złotych)  

W tym wynagrodzenie płatne podwykonawcom: ……….  zł brutto (zakres prac) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu pokrywa wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia, 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: 583-287-

03-17  

1) Zamawiający wskazuje następujące adresu do faktury i doręczeń w związku z Umową: Hala 

Gdańsk –Sopot Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80 -344 Gdańsk. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu do 

doręczeń pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie 

doręczone. 

5. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru końcowego 

zamówienia.  

6. Ustala się termin płatności faktury do 21 dni od daty jej wpływu do siedziby zamawiającego. 

7. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należne im wynagrodzenie zostanie 

przelane bezpośrednio na konto wskazanego podwykonawcy, chyba,  że zapłaty dokonana zostanie 

wcześniej przez wykonawcę a podwykonawca potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem 

złożonym w siedzibie zamawiającego do 5 dni przed terminem płatności faktury.  

 

 

§ 6. Rozwiązanie Umowy 

 

1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego, z winy 

Wykonawcy w przypadku, gdy: 
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a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego postępowania, mimo 

upływu 5  dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zachowania 

zgodnego z Umową, 

b) Wykonawca nie przedstawi stosownych próbek materiałów oraz nie dokona pomiarów w 

terminie 5 dni od zawarcia umowy.  

c) Wykonawca nie ukończy zamówienia w terminie do dnia 15.09.2014r.  

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 
 

§ 7. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia. 

b) 50zł za każdy dzień opóźnienia w podjęciu czynności naprawczych wynikających z gwarancji i 

rękojmi. 

4. Niezależnie od kary przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku nie wykonania 

zamówienia do dnia 15.09.2014r. Zamawiający może rozwiązać umowę i naliczyć karę w 

wysokości 10% wartości brutto zamówienia.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień, które mogą zagrozić terminowemu 

wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia 

szczegółowego planu realizacji oraz do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy ze złożonych 

wyjaśnień oraz planu realizacji wynikać będzie, iż Wykonawca nie wykona zamówienia w 

uzgodnionym terminie, Zamawiający  będzie miał prawo do zlecenia wykonania całości lub części 

prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości  50 000 zł brutto (dotyczy zad. 1,3,4) oraz 5.000 (dot. 

zad. 2 i 5). 

7. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie 

przywróci je do stanu pierwotnego.  W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami jakie poniesie z tego tytułu Zamawiający. 

8. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją poniesionej szkody, 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 8.  Koordynatorzy prac 
 

1. Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako 

osobę kontaktową: 

Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: …………………….. 

Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: ……………………..  

 

2. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako 

osoby kontaktowe:  

Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: ……………………………. 

Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: ……………………………. 

3. Zamawiający zapewnia dostęp Wykonawcy celem usuwania Awarii. Zasady wstępu do obiektu hali 

widowiskowo-sportowej Ergo Arena Strony ustalać będą na bieżąco.  

 

§ 9.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, Wykonawca składa na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, tj. ............... zł, słownie: ......................................... 

w postaci ............................... 

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % jego wartości, tj. 

kwoty ................zł nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i 

usunięciu ewentualnych usterek.  
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3. Pozostała kwota ..............zł, stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia będzie stanowić 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 10.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, zgodnie z przepisami ustawy prawo 

zamówień publicznych.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie : 

- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują 

konieczność zmiany postanowień Umowy   

- zmiany/wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia w przypadku organizacji imprez 

na obiekcie w dniu planowanej dostawy lub zaprzestania działalności na obiekcie. 

 - Zmiana parametrów oferowanego towaru na wyższe lub bardziej funkcjonalne  od opisanych w 

SIWZ.  

 

5. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i innymi załącznikami, pierwszeństwo 

mają postanowienia Umowy. 

6. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla 

Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Wykaz załączników: 

 Opis zamówienia 

 Oferta wykonawcy (w przypadku materiałów równoważnych) 

 

 

_________________________    _________________________ 

Zamawiający       Wykonawca  
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 (Załącznik nr 5 do SIWZ) 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

Lp. Opis zamówienia/ 

zakres/ rodzaj prac 

Data wykonania 

(dd/mm/rr) 

Wartość 

zamówienia brutto 

w PLN 

Zlecający/ odbiorca  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

 

 

  
  

Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych zamówień  np. 

referencje. 

 

 

Data: …………………………………                  ……………………….…………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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            (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

 

Szczegółowy opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, ustawienie i podłączenie n/w asortymentu do 

Hali widowiskowo- sportowej Ergo Arena w Gdańsku/Sopocie :  

 

 

Lp Asortyment ZAKRES 1 - opis Ilość       

(w szt.) 

1 SOFA typu MyTurn 20V CHROM ,tkanina ECO,producent:  PROFIM, pianka trudno zapalna, opis: 

 kolor tapicerki – czarny 

 Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz 

tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, 

„wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy 

tworzą jedną płaszczyznę), chromowany  

 Stelaż wewnętrzny sofy stanowi lite drewno z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn 

falistych. 

 Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe 

siedzisko.  

 Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka 

zamkiem błyskawicznym 

 Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej co najmniej 

trudno zapalnej (posiadającej atest na co najmniej trudno zapalność (klasa reakcji na ogień nie 

niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień), ciętej o 

gęstości 35kg/m3  

 Sofa posiadająca atest trudno zapalności dla mebli tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021-

1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się 

papieros oraz normą PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – 

Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki) 

 Sofa tapicerowana tkaniną - powłoka 100% PU , nośnik 100% bawełna, gramaturo 300g/m2 , 

odporność na ścieranie 250 000 cykli  

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji  

 Wymiary: Wysokość  750 mm, Szerokość   1570 mm, Głębokość   890 mm  

  Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 

(przykład: zdjęcia nr 1) 

 

 

 

 

8 szt. 

2 SOFA typu MyTurn 30V CHROM tkanina eco , producent: PROFIM, pianka trudno zapalna, opis:: 

 kolor tapicerki – czarny 

 Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz 

tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, 

„wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy 

tworzą jedną płaszczyznę), chromowany  

 Stelaż wewnętrzny sofy stanowi lite drewno z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn 

falistych. 

 Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe 

siedzisko.  

 Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka 

zamkiem błyskawicznym metalowym 

 Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej co najmniej 

trudno zapalnej (posiadającej atest na co najmniej trudno zapalność (klasa reakcji na ogień nie 

niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

 

 

 

 

 

 

17 szt. 
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elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień), ciętej o 

gęstości 35kg/m3 

 Sofa posiadająca atest trudno zapalności dla mebli tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021-

1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się 

papieros oraz normą PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – 

Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki) 

 Sofa tapicerowana tkaniną - powłoka 100% PU , nośnik 100% bawełna, gramaturo 300g/m2 , 

odporność na ścieranie 250 000 cykli , 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji  

 Wymiary: Wysokość  750 mm, Szerokość   2220 mm, Głębokość   890 mm  

  Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 

(przykład: zdjęcia nr 2) 

3        FOTEL typu  MyTurn  10V, tkanina eco, producent PROFIM , pianka trudno zapalna, opis: 

 

 kolor tapicerki – czarny 

 Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz 

tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, 

„wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy 

tworzą jedną płaszczyznę), chromowany  

 Stelaż wewnętrzny fotela stanowi lite drewno z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn 

falistych. 

 Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe 

siedzisko.  

 Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka 

zamkiem błyskawicznym 

 Poduchy siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej  

co najmniej trudno zapalnej (posiadającej atest na co najmniej trudno zapalność (klasa reakcji 

na ogień nie niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów 

budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na 

ogień), ciętej o gęstości 35kg/m3 

 Fotel posiadający atest trudno zapalności dla mebli tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021-

1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się 

papieros oraz normą PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – 

Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki) 

 Fotel tapicerowany tkaniną 100% PU , nośnik100% bawełna – gramatura 300g/n2 , odporność na 

ścieranie 250 000 cykli , 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji  

 Wymiary: Wysokość  750 mm, Szerokość   920 mm, Głębokość   890 mm  

  Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 

(przykład: zdjęcia nr 3) 

 

 

 

 

 

 

8 szt. 

4 STOLIK okolicznościowy typu MyTurn S2V CHROM , producent PROFIM, okleina naturalna: 

 Blat stolika wykonany z płyty wiórowej, konstrukcja skrzyniowa, zamknięta 

 Blat stolika wykończony naturalną okleiną modyfikowaną w kolorze zbliżonym do orzecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

amerykańskiego.( zbliżony do kolorystyki  HM12 - dąb cardinal) 

 Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz 

tylnej płaszczyzny blatu stolika, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w 

płaszczyznę blatu (powierzchnia boczna blatu oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), 

chromowany  

 Stolik oraz fotel i sofa stanowią jedną linię stylistyczną 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji  

 Wymiary: Wysokość  300 mm, Szerokość   850 mm, Głębokość   850 mm  

  Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 

(przykład: zdjęcia nr 4) 

 

 

 

 

 

14szt. 

 

5 

STOLIK barowy, wysoki - opis: 

 kolor - orzech  zbliżony do koloru stolików z MyTurn - kolor do akceptacji przez architekta 

 Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowej o gr. 36mm oklejony obrzeżem ABS 2mm, 

średnica blatu ⌀  600mm, dopuszczalne wykończenie boczne aluminiowe 
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 Blat mocowany do nogi za pomocą wkrętów 6x16mm 

 Podstawa stołu składająca się z pojedynczej rury i okrągłej stopy 

 Elementy metalowe w wykończeniu INOX- stal nierdzewna polerowana 

 Noga mocowana do podstawy stołu za pomocą min. trzech śrub M8x30 lub inny trwały sposób 

możliwy do demontażu. 

 Noga wykonana z rury stalowej ⌀  76 mm 

 Podstawa dolna wykonana jest ze stalowej blachy o gr. 10mm 

 Podstawa stołu dostosowana do montazu blatów o grubości 36 mm 

 Atest wytrzymałościowy zgodny z :EN15372 

 Wymiary: Wysokość podstawy  1100 mm, średnica stopy podstawy  ⌀  480 mm, średnica blatu  

       ⌀  600 mm 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji  

 Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 

(przykład: zdjęcia nr 5) 

 

25szt. 

6 FOTEL typu Fun, producent PROFIM , pianka trudno zapalna – opis: 

 

 kolor tapicerki – czarny 

 elegancki kształt kubełka, którego linie podkreślono wyrazistymi, precyzyjnymi, przeszyciami, 

dodatkowo akcentującymi styl mebla 

 Fotel gościnny na stelażu stalowym – obrotowy , wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, chromowanym 

na czterech nogach - wychodzących z jednego punktu pod siedziskiem; 

 Stelaż wyposażony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; 

 Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami; 

 Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w 

technologii pianek co najmniej trudno zapalnych (posiadającej atest na co najmniej trudno 

zapalność (klasa reakcji na ogień nie niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja 

ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie 

badań reakcji na ogień),wylewanych w formach, potwierdzonych atestem  gwarantującej 

wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki min. 75 

kg/m3; 

 Fotel posiadający atest trudno zapalności dla mebli tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021-

1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się 

papieros oraz normą PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – 

Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki) 

 fotel tapicerowany tkaniną - powłoka 100% PU , nośnik 100% bawełna, gramaturo 300g/m2 , 

odporność na ścieranie 250 000 cykli ,  

 Wymiary:  wysokość całkowita: 860 mm, wysokość siedziska: 460mm,szerokość siedziska: 430mm, 

głębokość siedziska: 460 mm, szerokość podstawy: 480 mm, głębokość całkowita: 600 mm, 

wysokość podłokietników: 650 mm 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji  

 Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 

(przykład: zdjęcia nr 6) 

 

 

 

 

 

54szt. 

7 KRZESŁO typu HAL Ply Stool Medium, VITRA opis: 

 siedzisko: SKLEJKA, KOLOR: naturalny dąb 

 podstawa: chromowana, czworonożna baza, rury stalowe z nakładkami na dywan 

 stopki: kolory pasują do małych części służących do mocowania siedziska; 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami 

gwarancji, dołączonymi do oferty . 

 Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3% 

 Atest wytrzymałościowy PN-EN 13761:2004  

 Certyfikat GS, czyli Geprufte Sicherheit – sprawdzone bezpieczeństwo. Znak GS potwierdza, ze 

produkt spełnia europejskie normy/wymogi bezpieczeństwa wyrobów  i jakości. 

 Krzesło posiadające atest na trudno zapalność Aluminium w 100 % podlega recyklingowi 

Polyamide w 100 %podlega recyklingowi 

 

(przykład: zdjęcia nr 7) 

 
 
 
 
 

53 szt. 

 Asortyment ZAKRES 2 - opis  
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8 BAR wolnostojący, ekskluzywny, opis: 

 BLATY wewnętrzne: Wykonane z płyty MDF o grubości 25mm,  oklejone folią PCV. KOLOR: 

CZARNY MATOWY- JEDNOLITA STRUKTURA.  Kąty przyległe do panelu przedniego mają wycięcia 

umożliwiające okablowanie. Blaty są wyposażone w poprzeczne metalowe belki o przekroju 

prostokąta 50 x 15x grubość 1,5mm pomalowane proszkowo na kolor SREBRNY METALIK. 

 BLATY podawcze: Wykonane z płyty MDF o grubości mm 25,  oklejone folią PCV. KOLOR: BIAŁY- 

JEDNOLITA STRUKTURA . Zewnętrzne obrzeże blatu (od strony gościa) w dolnej części jest 

wykończone profilem aluminiowym w kolorze SATYNOWANY CHROM. Blat jest wyposażony w 

metalowe uchwyty mocujące do panelu przedniego. 

 PANEL PRZEDNI: Wykonane z płyty wiórowej o grubości mm 25, nobilitowanej melaminą, KOLOR: 

CZARNY MATOWY. oklejone obrzeżem z melaminy o grubości mm 0,4 w kolorze panelu. Panel 

przedni jest wyposażony w stopki regulujące z czarnego nylonu i jest pokryty poziomymi 

panelami dekoracyjnymi z płyty. 

 POZIOME PANELE DEKORACYJNE: Kryształ: typu Float, grubość  4mm, szkło bezpieczne, szlif 

zewnętrznych krawędzi polerowany, KOLOR: CZARNY. Panele kryształowe mają aluminiową 

ramę w kolorze SATYNOWANY CHROM. 

 PANELE BOCZNE: Wykonane z płyty wiórowej o grubości 50mm , oklejone folią PCV. W kolorze 

czarnym. Obrzeża są wykończone aluminiową ramką w kolorze SATYNOWANY CHROM. Wszystkie 

panele boczne posiadają stopki regulujące z czarnego nylonu i metalowe uchwyty do 

mocowania do blatów pracowniczych.  

 Zastosowane płyty drewnopochodne co najmniej trudno zapalne (posiadającej atest na co 

najmniej trudno zapalność (klasa reakcji na ogień nie niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-

1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień)) 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

 

(przykład: zdjęcia nr 8) 

 

 

 

1 szt. 

 Asortyment ZAKRES 3 - opis  

9 LADA SZATNiOWA na kondygnacji 4, opis: 

 

 Wymiary lady: 2000x600x900mm 

 Przed przystąpieniem do produkcji wymiary należy sprawdzić na obiekcie i przedstawić 

zamawiającemu rysunki wykonawcze do akceptacji.  

 Kolor laminatu korpusu :  czarny połysk   

 Kolor laminatu lady: biały  

 Lada wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25mm pokrytej  laminatem HPL.  

 Zastosowane płyty co najmniej trudno zapalne (posiadającej atest na co najmniej trudno 

zapalność (klasa reakcji na ogień nie niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja 

ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie 

badań reakcji na ogień)) 

 Lada osadzona  na cokole wykończonym stalą nierdzewną 

 Fronty lady oklejone laminatem HPL  

 Pod blatem umieszczono zamykane półki z laminowanej płyty dostępne od strony obsługi. 

 Drzwi z laminowanej płyty (kolor laminatu jak boki oraz panel przedni) na zawiasach puszkowych 

„push”,  

 Drzwi bez uchwytowe na zatrzasku, odskakują przez delikatne naciśnięcie frontu. 

 Na bokach lady zamontować uchwyty do taśmy odgradzającej. Wszystkie wymiary należy 

sprawdzić i skorygować na budowie. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagane normy o 

niepalności.  

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

(przykład: zdjęcia nr 9) 

 

 

 

4szt. 

10 MODUŁY SZATNIOWE, mobilne na kondygnacji 3, opis: 

 

 Meble wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób estetyczny, 

trwały i zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację. 

 Powierzchnie elementów widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie z którymi styka się 

użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, powinny być gładkie. 

 Krawędzie i obrzeża powinny być tak obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i 

zaczepiania się o nie tkanin ubraniowych. 
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 Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości minimum 25 mm 

(na całej powierzchni), wąskie płaszczyzny wykończone obrzeżem ABS 2mm 

 Korpus  lady łącznie z wieńcem dolnym wykonane z płyty laminowanej grubości 18mm.  

 Pozostałe elementy mebli wykonane z płyty meblowej, laminowanej grubości 18 mm, oklejone 

okleiną PCV o grubości 2 mm.   

 Kolor laminatu dąb bielony ( 3 odcienie -  do akceptacji) 

 Płyta meblowa użyta do wykonania mebli powinna posiadać atest higieniczności E-1. 

 Zastosowane płyty drewnopochodne co najmniej trudno zapalne (posiadającej atest na co 

najmniej trudno zapalność (klasa reakcji na ogień nie niższa niż D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-

1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień)) 

 Meble muszą odpowiadać powszechnym wymogom stosowanym w tego typu obiektach, 

 wymiary lady wg. projektu. 

 Sposób łączenia modułów na zasadzie spinki, rys w załączeniu. Wszystkie moduły wyposażone 

w kółka gumowane o wysokości 9 cm brutto, 2x kółka  z hamulcem. 

 W modułach wejściowych konieczność zastosowania zawiasów wahadłowchy dwustronnych.  

 MODUŁ 1 – 39 sztuk, MODUŁ 2 – 2 sztuki, MODUŁ 3 – 2 sztuki, DRZWI NA ZAWIASIE metalowym – 4 

sztuki. 

  Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

 

(przykład: zdjęcia nr 10) 

 

43szt. 

11 Stół systemowy konferencyjny typu Flib producent BNOS , opis: 

 

 Mobilny stół konferencyjny prostokątny z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, 

laminowanej o klasie higieniczności E1.  

 Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 160x80 cm,  

 Stelaż chromowany, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem.  

 Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem.  

 Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba, z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  Blat 

uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania 

bocznego. 

 W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, 

montowanych pod blatem. Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński 

 Kolor:  olcha 

 Blat uchylny - melamina: + 1 

 Wysokość (stół rozłożony): 74,3 cm 

 Wysokość (stół złożony): 109,3 cm 

 Podstawa: ALU, chrom  

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

przykład: zdjęcia nr 12) 

 

 

 

 

 

 

4szt. 

 Asortyment ZAKRES 4 - opis  

 

 

 

 

12  Fotel typu Eames Armchair DAR, producent VITRA, opis: 

 

 krzesło o ramie ze stalowych prętów 

  siedziska całkowicie plastikowe z tapicerowaną poduchą.  

 Stalowa baza w chromowana 

 Skorupa: wykonana z kolorowego polipropylenu o lekko ziarnistej powierzchni . Cztery 

wbudowane gniazda gwintowane wykonane z aluminium zapewniają bezpieczeństwo, nie 

niszczą połączenia między korpusem i podstawą 

 Podstawa: stalowe pręty chromowane. 

 Podkładki: wykonane z czarnego poliamidu (do podłóg wykładzinowych, miękkich) lub z filcu 

(do twardych podłóg) 

 Wersja z nakładką  tapicerowaną: tkanina Hopsak, odporność na ściranie 40000 Tekstylia, PN-EN 

 

 

 

 

 

68szt. 
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ISO 12947-2, odporność na światło typ 6- PN- EN ISO 105-B02, wycieranietyp 4-5 DIN 54 021, piling 

tkaniny typ 4-5, PN EN ISO 12945-2 Tekstylia 

 Atest wytrzymałościowy GS 5933154 

 

 Fotel posiadający atest na trudno zapalność Eames Polypropylene w 100% podlega 

recyklingowi Aluminium w 100 % podlega recyklingowi Polyamide w 100 %podlega recyklingowi 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

(przykład: zdjęcia nr 11) 

13 Sofa typu Park producent Vitra, opis: 

 

 Wymiary: 2-osobowa: szer. 192 cm | gł. 57 cm | wys. 78,5 cm, wys. siedziska 47 cm 

  nóżki - aluminium polerowane 

 rama - lite drewno 

 siedzisko, oparcie - pianka poliuretanowa i włókno poliestrowe 

 obicie -  skóra  

 Kolor: kremowy 

 nóżki - aluminium polerowane                                                                                                                                      

 tapicerowana tkaniną - skóra 100% , grubość skóry 1.1 - 1.3 mm, odporność na światło typ 6, PN- 

EN ISO 105-B02, odporność na wytarcia DIN ISO 11640 

 Sofa posiadająca atest trudno zapalności dla mebli tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021-

1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się 

papieros oraz normą PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – 

Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki) 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

(przykład: zdjęcia nr 13) 

 

 

 

4szt. 

14 Fotel typu Park producent Vitra, opis: 

 

 Wymiary:  szer. 90 | gł. 57 cm | wys. 78,5 cm, wys. siedziska 47 cm 

  Podstawa talerzowa fotela - aluminium polerowane 

 rama - lite drewno 

 siedzisko, oparcie - pianka poliuretanowa i włókno poliestrowe 

 obicie -  skóra  

 Kolor: kremowy 

 tapicerowana tkaniną - skóra 100% , grubość skóry 1.1 - 1.3 mm, odporność na światło typ 6, PN- 

EN ISO 105-B02, odporność na wytarcia DIN ISO 11640 

 Fotel posiadający atest trudno zapalności dla mebli tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021-

1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się 

papieros oraz normą PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – 

Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki) 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

(przykład: zdjęcia nr 14) 

 

 

 

4szt. 

15 Stolik typu Kwarc, producent POLMARCO, opis: 

 

 wymiar: 80x80cm 

 kolor: czarny 

 blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, 

 krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm, 

 stelaż metalowy malowany proszkowo, 

 noga kwadrat 5/5cm 

 pod blatem biurka zastosowano ramę która wpływa na stabilność stołu 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

     (przykład: zdjęcia nr 15) 

 

 

 

14szt. 

16 Lampa stojąca typu compact flurescent , opis: 

 

 wymiar: wysokość ok. 1500 mm -1600mm 

 kolor nogi: BIAŁY 

 kolor oprawy : BIAŁY  
 Źródła światła: Świetlówka 20W/E27 

 

15szt. 
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  moc: 20W,  

  zasilanie 230 V  

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

 

       (przykład: zdjęcia nr 16) 

17 Stolik typu LTR producent Vitra, opis: 

 

 wymiar: 39,2 x 33,5 x 25 cm 

 kolor: czarny 

 Stelaż stolika - aluminium polerowane                                                                                                                            

 blat - sklejka pokryta laminatem HPL 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

       (przykład: zdjęcia nr 17) 

 

8szt. 

18 Stolik typu PLATE TABLE producent VITRA, opis: 

  

 Blat - woskowany marmur , 

 stelaż aluminium malowane proszkowo.  

 Wymiary 120x70 

 kolor: kremowy 

 Wymagany okres 5 letniej gwarancji 

       (przykład: zdjęcia nr 18) 

 

 

3szt. 

 

Lp 
Asortyment ZAKRES V - opis Ilość       

(w szt.) 

1 SŁUPKI ODGRADZAJĄCE, opis: 

 Słupki odgradzające czterokierunkowe z taśmą, 900mm wysokości + taśmy między ścianą a ladą 

(załączniki 16.04. 16.05, 16.06, 16.07) 

 Stal proszkowana, kolor czarny.  

 Samozwijająca się taśma poliestrowa szerokość 50 mm kolor czarny, długość taśmy 2-4m. 

Wyposażone w system hamujący spowalniający zwijanie taśmy. Elementy dodatkowe - zapięcia 

do mocowania taśmy przytwierdzane do boku lady oraz do ściany. Wszystkie elementy 

trudnozapalne.  

 Wymagany okres 3 letniej gwarancji 

 

(przykład: zdjęcia nr 19) 

 

 

12 szt. 

2 STOJAKI SZATNIOWE JEZDNE, opis: 

 Mobilne wieszaki szatniowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny, przekrój 

prostokątny.  

 Wymiary wieszaka 650x1000x1840mm.  

 Dwa rodzaje wieszaków: z jednym elementem poprzecznym(15szt) tak aby można było powiesić 

długie płaszcze oraz z dwoma elementami poprzecznymi(14szt) na 2 rzędy kurtek.  

 Wieszaki montowane na kółkach z blokadami.  

 Przed produkcją należy przedstawić dokładne rysunki wykonawcze. Wszystkie elementy muszą 

spełniać wymagane normy trudnopalności. 

 Wymagany okres 3 letniej gwarancji 

 

(przykład: zdjęcia nr 20) 

 

 

23 szt. 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 1 



26 

 

 

 

Zdjęcia nr 2 

 

 

 

Zdjęcia nr 3 

 

 

 



27 

Zdjęcia nr 4 

 

 

 

Zdjęcia nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 6 



28 

 

 

 

Zdjęcia nr 7 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 8 



29 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 9 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 10 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
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