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1. ZAMAWIAJĄCY 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  
91-729 Łódź, ul. Smutna 28  
Nr NIP 725-16-58-858, Regon 471696235 
Telefony: (0-42)  637-31-96, fax (0-42) 678-10-37 
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl 
Nr konta: Bank BGK Oddział w Łodzi 
       83 1130 1163 0014 7158 3320 0001 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej 
dalej „ustawą Pzp”. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1 Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, 

wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach budynku Zamawiającego, 
mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54  w Łodzi. 

3.2 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd meble na swój koszt i ryzyko. 
3.3 Szczegółowy, rodzajowy opis wyposażenia objętego postanowieniami niniejszej umowy, 

wraz z wykazem parametrów technicznych określa Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  

3.4 Dostarczane meble będące przedmiotem zamówienia muszą byd fabrycznie nowe  
i nieużywane oraz posiadad niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeostwa, atesty 
higieniczne, świadectwa jakości i spełniad wszelkie wymogi norm określonych 
obowiązującym prawem, w szczególności   muszą spełniad minimalne wymagania  
i atesty zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  
w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).  

3.5 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd, wnieśd, zamontowad oraz wypoziomowad 
meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 
z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat.  

3.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym  
w szczególności z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, 
opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem  
i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uporządkowaniem 
terenu po montażu (zabranie opakowao etc).  

3.7 W przypadku, gdy w czasie realizacji dostawy (montaż, wniesienie) osoby działające  
w imieniu Wykonawcy uszkodzą mienie Zamawiającego, w tym  ściany sufity, podłogi 
itp., Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych elementów  
i przywrócenia ich do stanu pierwotnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
sporządzenia protokołu szkody. W przypadku braku naprawy elementów przez 
Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiającemu  przysługuje prawo dochodzenia roszczeo 
na zasadach ogólnych. 

mailto:info@word.lodz.pl
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Główny kod CPV: 39130000-2 Meble biurowe 
 
Dodatkowe kody CPV:  
39132100-7 Szafy na akta, 
39121100-7 Biurka 
39121200-8 Stoły 
39112000-0 Krzesła 
39113000-8 Fotele 
39141100-4 Blat 
39141300-5 Szafy 
39151000-5 Meble różne 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu 

wykonał zamówienie do dnia 31.10.2019r., z zastrzeżeniem ust. 4.2. SIWZ.  
4.2. Warunkiem koniecznym i nienegocjowalnym jest  realizacja  przedmiotu zamówienia w 

zakresie  wyposażenia  sali wykładowej (poz. 14, poz. 41 – 48  szt - oraz poz. 42 – 2 szt.  
Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia ) oraz biura 
obsługi klienta (poz. 1, poz. 17 – 1 szt, poz. 21, poz. 39 – 4 szt., poz. 42 – 3 szt. 
Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia )   w terminie do 
10.10.2019r. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące  

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 
według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 
ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ oceniane 
będzie łącznie. 

5.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegad na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, 
których te zdolności są wymagane. 

5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 
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5.5 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznad, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mied negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu. 
6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 

Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp. 

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 7.8 SIWZ. 

6.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje 
wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp. 
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 2 ustawy Pzp)  

 
7. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
7.1 Do oferty Wykonawca dołącza: 

7.1.1 aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego). Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 
których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. 
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. 
7.1.2 aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z 
postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego). Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ oraz składa 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy  
składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ składa każdy z 
Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 SIWZ. 

7.2 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzieo złożenia oświadczeo lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.4 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwad wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 
zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeo lub 
dokumentów. 

7.5 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyd, następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 

 
7.5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego 
terminu. 

 
Uwaga W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca 
polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest przedłożyd ww. dokumenty w odniesieniu do tych 
podmiotów: 
7.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyd, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny byd wystawione nie wcześniej niż w 
terminie określonym w punkcie  7.5.1 SIWZ. 
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7.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5.1 SIWZ, składa dokument, o którym 
mowa w 7.5.1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 
pkt 6 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyd, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z 
zachowaniem terminu określonego w pkt 7.5.1. SIWZ. 

7.8 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
pkt 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp może przedstawid dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośduczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

7.9 Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

7.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeo lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskad za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 700 ze zm.). 

7.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeo lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 
języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na 
język polski. 

7.12 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeo lub 
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczeo lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeo lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 
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7.13 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego). 

7.14 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

7.15. Wykaz oświadczeo lub dokumentów składanych przez wykonawcę innych niż 
wymienione 7.1-7.14.: 
7.15.1 Opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich 

parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego 
określone w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ).  

7.15.2 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyd: 

7.15.2.1 ulotki producenta lub katalogi lub opisy oferowanych produktów, 
które mają byd dostarczone, zawierające: parametry techniczne i 
estetyczne danego mebla (opisane w sposób umożliwiający ich 
porównanie z opisem technicznym parametrów zawartych w 
specyfikacji zamawiającego), rysunki lub fotografie (w 
odpowiedniej skali), których autentycznośd musi zostad 
potwierdzona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

7.15.2.2 świadectwo z badao pianki oferowanych mebli tapicerowanych 
zgodnych z normą PN EN 1021-1,2 wydane przez niezależną 
jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badao w tym zakresie; 

7.15.2.3 oświadczenie producenta o możliwości wykonania, dla 
przedmiotowego postępowania, oferowanych krzeseł, foteli i sof z 
pianek trudnopalnych zgodnych z normą PN EN 1021-1,2; 

7.15.2.4 w odniesieniu do tapicerek oferowanych krzeseł, foteli : 
sprawozdania z badao, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty 
wydane przez niezależne uprawnione do tego jednostki, 
potwierdzające zgodnośd parametrów i spełnianie norm 
wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym ścieralnośd, 
trudnopalnośd, odpornośd na piling (nie dotyczy foteli 
tapicerowanych skórą naturalną); 

7.15.2.5 w odniesieniu do oferowanych krzeseł obrotowych i fotela 
gabinetowego obrotowego: protokoły oceny ergonomicznej w 
zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z 
dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) wydane przez niezależne 
uprawnione do tego jednostki; 

7.15.2.6 potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł obrotowych i fotela 
gabinetowego obrotowego z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, 
bezpieczeostwo, stabilnośd i wytrzymałośd); 

7.15.2.7 potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł K1 z normą PN EN 
16139:2013; 
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7.15.2.8 potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł K2 oraz K3 z normą 
PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007; 

7.15.2.9 potwierdzenie zgodności oferowanych mebli B1-B6, ST1-ST4 z 
normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju : PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, wystawione przez niezależną 
jednostkę certyfikującą; 

7.15.2.10 potwierdzenie zgodności oferowanych szaf SZ1, SZ2, SZ4 oraz 
kontenerów K1 i K2 z normami dotyczącymi jakości mebli danego 
rodzaju: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę 
certyfikującą; 

7.15.2.11 Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający posiadanie przez 
producenta oferowanych krzeseł, foteli i sof wdrożonego Systemu 
Zarządzania Jakością w zakresie stosowania: projektowanie, 
produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich 
komponentów; 

7.15.2.12 Certyfikat IO 14001:2015 potwierdzający posiadanie przez 
producenta oferowanych krzeseł, foteli i sof wdrożonego Systemu 
Zarządzania Środowiskowego w zakresie: projektowanie, 
produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów. 

 
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
8.1 W  postępowaniu 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 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłaoca, 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 2019 r. poz. 123 ze zm.). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) 
przez Zamawiającego do kontaktowania się  z Wykonawcami jest: Anna Górska. 

8.2 Korespondencję do Zamawiającego należy kierować: 

 pisemnie na adres: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 

ul. Smutna 28 
91-729 Łódź 

 drogą elektroniczną na adres:  zamowienia.publiczne@word.lodz.pl  

 faksem na nr +48 (42) 678-10-37 
8.3 korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 

Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna byd 
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 
 

mailto:zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
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10.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
11.1 Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, 

oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SIWZ, winny byd sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.2 Oferta musi byd sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

11.3 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą byd 
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.  

11.4 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostad załączone do oferty w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza. W przypadku 
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno byd ono złożone 
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

11.5 Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej 
stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodnośd z oryginałem”. 

11.6 Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.7 Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.8 Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
11.9 Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że 
nie mogą byd one udostępniane oraz wykazad, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich 
poufności, zaleca się umieścid w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z 
dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniad 
osobom trzecim”. 

11.11 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym 
języku niż język polski winien byd złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.12 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. 
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11.13 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny 
sposób i parafowane przez osoby uprawnione.  

11.14 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
11.14.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ wraz z załącznikami. 
11.14.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ. 

11.15 Obok wymaganych oświadczeo i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyd 
Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, do oferty należy 
dołączyd także (odpowiednio): 

11.15.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikad przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może byd ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
11.15.2 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający 
dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

11.16 Wykonawca może wprowadzid zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofad, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

11.17 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą byd złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyd dopiskiem "ZMIANA" 
lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyd napisem „zmiana nr .....”. 

11.18 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyd dokumenty 
potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania 
Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

11.19 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 
"ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności 
procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

11.19.1 zmiany zostaną dołączone do oferty, 
11.19.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci 
wadium  (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w 
przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast 
wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1 Oferty należy złożyd w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie  oznaczonej napisem: „OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI 
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BIUROWYCH  nie otwierać przed dniem 19 września 2019 roku, do godz. 10.00”. Na 
kopertach należy również podad nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwid zwrot 
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

12.2 Ofertę należy złożyd w sekretariacie Zamawiającego, pokój nr 305, II piętro, w 
nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.09.2019r. do godz. 10:00 

12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 SIWZ miejscu, 
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 SIWZ – 
uniemożliwiający identyfikację oferty lub postępowania, którego dotyczy.  

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 
określonym w pkt 12.2 SIWZ. 

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego– II piętro pok. 307,  
           w dniu 19.09.2019 r. o godz. 11:00. 
12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia; 
12.6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
13.1 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarta w Formularza ofertowego. 
13.2 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Przez cenę rozumie się także stawkę 
taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. 

13.3 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany 
poinformowad Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie 
prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartośd bez kwoty podatku VAT. 

13.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

13.5 Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą byd wyrażone w PLN, z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglid do pełnych groszy, przy czym 
koocówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a koocówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

13.6 Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniad wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmowad wszystkie koszty, jakie 
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poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego oddzielnie przy zastosowaniu 
następujących  kryterium : 

o cena  oferty brutto - 60 % 

o termin realizacji- 30 % 

o dodatkowa gwarancja – 10% 

CENA 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę należy obliczyd i podad ją we formularzu ofertowym, stanowiący Załącznik nr 2 do 
SIWZ. Cena podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane           
z wykonaniem zamówienia oraz zawierad ewentualne upusty. Cena może byd tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Cena oferty uwzględnia 
wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie.  
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierad wszelkie koszty bezpośrednie         
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego                  
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca 
powinien uwzględnid w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,            
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej.  

 

C = (Cmin / C of) x 60 pkt. 

  gdzie  

 C - cena punktowana 
  C min - cena minimalna 
  C of - cena oferowana 
 

Oferta wykonawcy w kryterium cena może uzyskad maksymalnie 60 pkt. 

TERMIN REALIZACJI 

Punkty za kryterium termin realizacji zostaną przyznane na podstawie informacji 
określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Kryterium termin wykonania zamówienia.– wskaźnik T – obliczony będzie według wzoru:  
 
T = Tr / Tmax x 10  
Gdzie:  
Tr – termin realizacji zamówienia badanej oferty.  
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Tmax – maksymalna ilośd punktów do otrzymania w ramach .kryterium termin realizacji 
Ilośd punktów przyznawanych w ramach Tb:  

- termin wykonania zamówienia do dnia 10.10.2019r. – 100 pkt 
- termin wykonania zamówienia do dnia 17.10.2019r. – 75 pkt 
- termin wykonania zamówienia do dnia 24.10.2019r. – 50 pkt 
- termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019r. – 25 pkt 

 
Maksymalny termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019r. W przypadku nie wskazania 
w ofercie Wykonawcy terminu realizacji, przyjmuje się, że Wykonawca zaproponował 
maksymalny termin, tj. do dnia 31.10.2019r., i w związku z powyższym otrzyma 25 punktów 
w powyższym kryterium. 
 
Oferta wykonawcy w kryterium termin realizacji może uzyskad maksymalnie 30 pkt. 

 

DODATKOWA GWARANCJA 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może zaoferowad termin gwarancji nie krótszy niż 
36 miesięcy, jednak ocenie podlegad będzie termin w zakresie od 36 do 60 miesięcy.  
W przypadku udzielenie dłuższego terminu gwarancji niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny 
punktowej przyjmie 60 miesięcy, natomiast w umowie będzie przyjęty okres gwarancji 
zaoferowany w ofercie. Termin gwarancji należy przedstawid w formularzu ofertowym.  
W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącego Załącznik 
Nr 2 do SIWZ, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca udzieli minimalnej 
dopuszczalnej gwarancji tj. 36 miesięcy. 
 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesiące wykonawca otrzymuje 0 pkt.  
 
Opis oceniany w ramach kryterium okres gwarancji: Oceniany okres gwarancji dotyczy  
Punktacja  
Dla: 36 m-cy < okres gwarancji ≤ 60 m-cy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartośd 
wymaganą( 36 m-cy ) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:  
- za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt.  
- za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt.  
- za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt.  
- za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt.  
- za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt.  
- za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt.  
- za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt.  
- za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt.  
- za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt.  
- za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.  
- za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt.  
- za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt.  
- za dodatkowe 13 miesięcy – 13 pkt.  
- za dodatkowe 14 miesięcy – 14 pkt.  
- za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt.  
- za dodatkowe 16 miesięcy – 16 pkt.  
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- za dodatkowe 17 miesięcy – 17 pkt.  
- za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt.  
- za dodatkowe 19 miesięcy – 19 pkt.  
- za dodatkowe 20 miesięcy – 20 pkt.  
- za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt.  
- za dodatkowe 22 miesięcy – 22pkt.  
- za dodatkowe 23 miesięcy – 23 pkt.  
- za dodatkowe 24 miesięcy – 24 pkt.  
 
Uwaga:  
Okres gwarancji należy podawad z dokładnością do jednego miesiąca.  
W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc 
zamawiający zaokrągli ilośd punktów w dół.  
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 m-cy zamawiający przyzna 24 pkt.  
 
 

 

G = (Gmin / G of) x 30 pkt. 

  gdzie  

 G - dodatkowa gwarancja punktowana 
  G p - ilośd punktów otrzymanych przez badaną ofertę 
  G max - maksymalna ilośd punktów do otrzymania w ramach kryterium  

                                   dodatkowa gwarancja 
 
Oferta wykonawcy w kryterium dodatkowa gwarancja może uzyskad maksymalnie 10 pkt. 

 

 Łączna ilośd punktów w ocenie  

   P= C +  T + G  

Gdzie:  P – łączna ilośd punktów  

  C - ilośd punktów przyznane za kryterium cena  

  T – ilośd punktów za kryterium termin realizacji 

  G – ilośd punktów za kryterium dodatkowa gwarancja  

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  

i miejscu. 
15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty. 
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15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą 
spośród pozostałych ofert. 

15.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyd realizację usług. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
17. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB 
ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP. 
17.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 
pkt 7 ustawy Pzp, 
 
17.2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: 
17.2.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówieo, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw i usług, zgodnych z 
przedmiotem zamówienia podstawowego tj. dostawa i montaż mebli biurowych 
wraz z ich wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach 
budynku Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54  w 
Łodzi. 

17.2.2. Przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem podstawowym.  
17.2.3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia 

podstawowego. całkowita wartość tego zamówienia wynosi 20 % i została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

18.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowieo SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
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18.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.2 i 18.3 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

18.5 Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy Pzp, zawierad zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznad się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

18.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

19. ZMIANA TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Należy wskazad zakres, charakter zmian 
oraz warunki wprowadzenia zmian:   
19.1. Zmiany postanowieo niniejszej umowy mogą nastąpid wyłącznie w okolicznościach,  

o  których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

19.2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
może wyrazid zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowieo zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następujących okolicznościach:  
19.2.1. konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli koniecznośd ta 

nastąpiła na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na 
piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu 
wynikającego z oferty. Powyżej wskazana możliwośd przesunięcia terminu 
realizacji zamówienia ma zastosowanie  wyłącznie w przypadku dostarczenia 
Zamawiającemu części mebli przeznaczonych do pomieszczeo, związanych z 
procesem egzaminowani i szkolenia  w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3 
umowy,  

19.2.2. konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak 
możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po 
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stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku przedłużających się prac 
remontowo – budowlanych w miejscu dostarczenia mebli, 

19.2.3. wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w 
pkt 19.2.5,  

19.2.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy,  

19.2.5. zakooczenia serii produkcyjnej danego mebla i zastąpieniem go meblem o 
parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez 
Zamawiającego,  

19.2.6. wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta 
mebla lub Wykonawcę,  

19.2.7. zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego 
tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Strony,  

19.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

19.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19.3 Wykonawca może żądad wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

19.5. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy z winy Wykonawcy przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpid, bez wyznaczenia terminu dodatkowego 
dla jej realizacji. 

19.6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierad uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
20. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA 

20.1. Zgodnie z art. 13*1+ 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”, Zamawiający informuje, że:  

20.1.1. administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców  
w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Lodzi z siedzibą 91-729 Łódź, ul. Smutna 28, e-mail: 
info@word.lodz.pl. 

20.1.2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktowad się: 
Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl lub 
korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych. 

20.1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z Postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego; 

20.1.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówieo publicznych;  

20.1.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówieo publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakooczenia Postępowania, a 

mailto:info@word.lodz.pl
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jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

20.1.6. dane osobowe nie będą transferowane do paostwa trzeciego poza EGO oraz 
do organizacji międzynarodowej; 

20.1.7. dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani 
automatycznego podejmowania decyzji; 

20.1.8. obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio 
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówieo publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Prawo zamówieo publicznych; 

20.2. Przysługuje Panu/Pani 
20.2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądad od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),  

20.2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 
Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkowad zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszad 
integralności protokołu oraz jego załączników),  

20.2.3. 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; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paostwa członkowskiego 
oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakooczenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu),  

20.2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO,  

20.3. Nie przysługuje Pani/Panu:  
20.3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
20.3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
20.3.3. 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 
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21. INFORMACJE KOOCOWE 
21.1. Zamawiający nie przewiduje: 

21.1.1 zawarcia umowy ramowej, 
21.1.2 składania ofert wariantowych, częściowych, 
21.1.3 rozliczania w walutach obcych, 
21.1.4 aukcji elektronicznej, 
21.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
21.1.6 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

21.2. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 
21.3. Zakres i warunki zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały 
określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego. 
 
22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

22.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

22.2. Formularz oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 

22.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy stanowiące  
Załącznik nr 1 do Formularza oferty. 

22.2.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik nr 2 do 
Formularza oferty. 

22.2.3. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
stanowiące załącznik nr 3 do Formularza oferty 

22.2.4. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Formularza oferty,   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Oferowane meble muszą byd rozwiązaniami systemowymi umożliwiającymi domówienia i 
wspólne zestawienia w przyszłości. 
Zamawiający dopuszcza tolerancję poniższych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 
2% pod warunkiem zachowania funkcjonalności danego mebla. 
 
L1 Lada 3-modułowa prosta, wymiary szer. 370 gł. 85/109 wys. 72/94 - 1 szt. 
 

   Lada – schemat zestawienia modułów 
 

  Moduł niski – rysunek poglądowy 

 Moduł wysoki – rysunek poglądowy 
 
Lada składająca się z dwóch modułów niskich i jednego wysokiego. 
Moduły niskie o wymiarach : 120x109xH72 wyposażone w blat dzielony na częśd roboczą i 
częśd frontową. 
Blat roboczy lady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm w klasie 
higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze blatu. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. 
Wysokośd górnej powierzchni blatu to 72cm.  
Blat frontowy lady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 50mm w klasie 
higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze blatu. Nie dopuszcza się zastosowania dwóch 
złożonych ze sobą obrzeży (nie dopuszcza się widocznych linii podziału na głębokości frontu). 
Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. 
Moduł wysoki o wymiarach : 120x85xH72/94 wyposażony w blat jednoczęściowy wykonany 
z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w 
kolorze blatu. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Wysokośd górnej powierzchni blatu 
to 72cm. 
Fronty wszystkich modułów lady oraz skrajne boki lady wykonane z trójwarstwowej płyty 
wiórowej o grubości 50mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wąskie 
płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Nie dopuszcza się 
zastosowania dwóch złożonych ze sobą obrzeży (nie dopuszcza się widocznych linii podziału 
na głębokości frontu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  
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Cokół frontowy lady wykonany z płyty MDF o grubości 25mm lakierowanej w strukturze 
mat. W cokole zamontowane stopki poziomujące z zakresem regulacji min 15mm. Pod 
frontem należy zamontowad podświetlenie LED w kolorze zimno-białym. Diody mają 
oświetlad krawędź listwy wykonanej z plexi w celu uzyskania efektu świecącej linii.  
Przewody zasilające mają byd prowadzone w narożnikach modułów lad i zabezpieczone 
metalową osłoną. W zestawach lad ma byd zastosowana możliwośd szeregowego łączenia 
oświetlenia. Lada ma posiadad możliwośd montażu włącznika oświetlenia z prawej lub lewej 
strony zestawu (do wyboru przez Zamawiającego). Ladę należy wyposażyd w poziomy kanał 
kablowy umiejscowiony pod blatem w miejscu łączenia się z frontem. Kanał w przekroju o 
wymiary min 68x70mm powinien byd wykonany z profilowanej blachy stalowej o grubości 
min 1mm. Funkcję poziomego prowadzenia kabli powinna spełniad metalowa rynna o 
głębokości min 40mm i wysokości 45mm, montowana do kanału kablowego. W płytowych 
nogach lad pośrednich należy zamontowad przepusty kablowe, umożliwiające poziome 
prowadzenie kabli. Przepusty kablowe należy zamontowad również w blatach modułów lad 
(po 2 w każdym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym.  
Kolorystyka lady do ustalenia. 
 
L2 Lada 1-modułowa łukowa, wymiary szer. 214 gł. 85 wys.72/94 – 1 szt. 
 

    rysunek poglądowy 
 
Blat roboczy lady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone 
obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze blatu. Wysokośd górnej powierzchni blatu ma 
wynosid 72cm.  
Front łukowy lady o promieniu krzywizny ok 150cm i wysokości 94cm wykonany z płyty MDF 
grubości ok 50mm laminowanej HPL. Boki skraje zamykające ladę wykonane z 
trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 
grubości 50mm. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm 
w kolorze blatu. Nie dopuszcza się łączenia obrzeża. Wysokośd boków 94cm. 
Cokół frontowy lady wykonany z płyty MDF grubości 25mm lakierowanej w strukturze mat. 
Cokół należy wyposażyd w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Pod frontem należy 
zamontowad podświetlenie LED w kolorze zimno-białym. Diody mają oświetlad krawędź 
listwy wykonanej z plexi  tworząc efekt świecącej linii. Przewody zasilające mają byd 
prowadzone w narożnikach modułów lad i zabezpieczone metalową osłoną. Lada ma 
posiadad możliwośd montażu włącznika oświetlenia z prawej lub lewej strony zestawu (do 
wyboru przez Zamawiającego). Ladę należy wyposażyd w poziomy kanał kablowy 
umiejscowiony pod blatem. Kanał ma mied w przekroju wymiary min 68x70mm i powinien 
byd wykonany z profilowanej blachy stalowej o grubości min 1mm. Funkcję poziomego 
prowadzenia kabli ma spełniad metalowa rynna o głębokości min 40mm i wysokości 45mm, 
montowana do kanału kablowego.  
Należy zamontowad 2 przepusty kablowe w blacie lady (w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego). 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
Kolorystyka lady do ustalenia. 
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SZ1 Szafka z przesuwnymi drzwiami; wymiary szer.80 gł.44 wys.74 – 6 szt. 
 

  rysunek poglądowy 
 
Szafa musi posiadad certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego 
rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994 wystawiony przez 
niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum 
Akredytacji). 
Certyfikat należy dołączyd do oferty. 
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 
R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 
poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie 
dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma byd wpuszczana w nafrezowanie w ścianach 
bocznych oraz wieocach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu 
szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.  
Fronty przesuwne wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej w kolorze o grubości min 18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 
R=2mm. Prowadnice drzwi wpuszczone w wieniec górny i dolny szafy. Nie dopuszcza się 
zastosowania prowadnic nakładanych i wystających poza obrys korpusu szafy.  
Fronty zamykane zamkiem punktowym z wymienną wkładką patentową, wyposażoną w dwa 
klucze łamane. Zamek powinien posiadad możliwośd zastosowania klucza master, który 
pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. 
Każdy z frontów wyposażony w uchwyt satynowany w kształcie litery „C” o rozstawie śrub 
mocujących ok 128mm i okrągłym przekroju. 
Szafka wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubości min 25mm.  
Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki z 
możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek 
konstrukcyjnych).   
Szafka wyposażona w stopki o wysokości 25-30mm, poziomujące w zakresie min 10mm. 
Kolorystyka szafki do ustalenia. 
 
SZ2 Szafa aktowa , wymiary szer.80, gł.46 wys.216 – 18 szt. 
SZ3 Szafa aktowa , wymiary szer.80, gł.66 wys.216 - 23 
SZ4 Szafa aktowo-ubraniowa , wymiary szer.80, gł.46 wys.216 – 9 szt. 
SZ5 Szafa aktowo-ubraniowa , wymiary szer.80, gł.66 wys.216 – 6 szt. 
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rysunek poglądowy szafy aktowej, szafy aktowo - ubraniowej oraz uchwytu 
 
Szafa musi posiadad certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego 
rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat należy dołączyd do oferty. 
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej (kolor do ustalenia), o grubości min 18mm. Wszystkie 
zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  
Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnącz złącz mimośrodowych 
umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia, bez 
konieczności wymiany całej szafy.  
Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieoce korpusu. Kolorystyka ściany 
tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Nie 
dopuszcza się konstrukcji klejonej szafy. 
Fronty nachodzące na wieoce. Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy obiektowe z kątem 
otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką 
patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadad możliwośd 
zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.  
We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany 
z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.  
Szafa aktowa wyposażona w 5 półek płytowych wykonanych z trójwarstwowej płyty 
wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i 
grubości min 25mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu 
wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie 
dotyczy półki konstrukcyjnej).   
Szafa aktowo-ubraniowa wyposażona w drążek ubraniowy wysuwany (w szafach o 
głębokości 66cm dopuszcza się zastosowanie drążka poprzecznego) oraz półki w ok. 1/3 
szerokości szafy (półki zgodne z opisem powyżej). 
Szafa posadowiona na stopkach o wysokości 25-30mm, poziomującymi w zakresie min 
10mm. Kolorystyka szafy do ustalenia. 
 
R1 Regał narożny otwarty, wymiary szer. 66 , gł. 66 wys.216 – 2 szt. 
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 rysunek poglądowy szafy aktowej i uchwytu 
 
 
Regał musi posiadad certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego 
rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat należy dołączyd do oferty. 
Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej (kolor do ustalenia), o grubości min 18mm. Wszystkie zewnętrzne 
krawędzie korpusu zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglone R=2mm.  
Korpus łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złączy mimośrodowych 
umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia, bez 
konieczności wymiany całego regalu.  
Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieoce korpusu. Kolorystyka ściany 
tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Nie 
dopuszcza się konstrukcji klejonej regału. 
Regał wyposażony w 5 półek płytowych wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej w 
klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 
25mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z 
możliwością regulacji położenia na całej wysokości mebla co 32mm (nie dotyczy półki 
konstrukcyjnej).    
Regał na stopkach o wysokości 25-30mm, poziomującymi w zakresie min 10mm. Kolorystyka 
do ustalenia. 
 
ST1 Stół, wymiary 80x80 wys. 74-90  : 7 szt. 
ST2 Stół, wymiary 180x80 wys. 74-90 – 3 szt. 
ST3 Stanowisko egzaminacyjne, wymiary 60x80 wys. 74-90 : 20 szt. 
D1 Dostawka do biurka 80x60 wys. 74-90 : 4 szt. 
ST4 Stolik w sali wykładowej, wymiary 120x50 wys. 74-90 : 26 szt. 
B1 Biurko proste, wymiary 140x60 wys. 74-90 : 1 szt. 
B2 Biurko proste, wymiary 140x80 wys. 74-90 : 2 szt. 
B3 Biurko proste, wymiary 160x80 wys. 74-90 : 7 szt. 
B4 Biurko proste, wymiary 180x60 wys. 74-90 : 1 szt. 
B5 Biurko narożne, wymiary: 160/80x40/60 wys. 74-90, prawe : 9 szt. 
B6 Biurko narożne, wymiary: 160/80x40/60 wys. 74-90, lewe : 9 szt. 
 
 
 
Biurka i stoły muszą posiadad certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli 
danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną 
jednostkę certyfikującą. Ponadto biurko musi spełniad warunki i wymagania określone w 
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rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 
98.148.973). 
Certyfikaty należy dołączyd do oferty. 
Blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm 
obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2mm w 
kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  
Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 
30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie może byd 
mniejsza niż 2mm. Rama stelaża dodatkowo spełniad ma funkcję poziomego prowadzenia 
okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek 
tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym.  
Nogi okrągłe fi 43mm mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, 
umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty 
sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywad się za pomocą 
jednej śruby. 
Stelaż ma umożliwiad montaż nóg okrągłych (fi 43mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez 
konieczności rozkręcania lub zamiany ramy.  
Nogi zakooczone osłonami regulatorów w formie rury stalowej malowanej proszkowo lub 
chromowana 
Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej.  
Biurko posiadające płynną regulację wysokości w zakresie 74-90 cm. 
Stelaż oraz nogi biurka należy lakierowane proszkowo. 
Biurka i stoły o symbolach: ST2, ST3, B1-B6 wyposażone mają byd w przepust kablowy 
zamontowany w blacie mebla w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Biurka B1-B6 wyposażone w metalowe stelaże podwieszane pod blatem biurka 
przeznaczone na jednostki centralne komputerów. Stelaże lakierowane proszkowo na kolor 
odpowiadający kolorowi stelaży biurek. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Sposób montażu nóg ze stelażem:     
 

 
 
 
 
P1 Przegroda między stanowiskami egzaminacyjnymi – 23 szt. 
 
Przegroda o wymiarach : 80x80, mocowane pomiędzy stanowiskami egzaminacyjnymi. 
Należy zapewnid solidny i stabilny sposób mocowania przegród. 
Przegroda wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 
18, max. 25mm obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem 
PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. 
Kolorystyka do ustalenia. 
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S1 Ścianka tapicerowana szer. 80, wys. 160 – 3 szt. 
 
Ścianka wykonana jako element w formie ramy wykonanej z drewna litego z naciągniętym 
na niej pokrowcem z tkaniny o odporności na ścieranie min 45000 cykli Martindale’a  o 
gramaturze 380g/m. 
Ścianka zaokrąglona na narożnikach promieniem R50 mm oraz dwustronnie zaoblona 
promieniem zbliżonym do R10 mm. Całkowita grubośd wraz z tkaniną nie powinna byd 
większa niż 26mm. Ścianka musi posiadad możliwośd ściągania pokrowca. Zamek 
zamontowany po krótszej krawędzi. Parawan posadowiony na dwóch stopach metalowych 
lakierowanych proszkowo.  
Montaż/demontaż parawanu bez użycia dodatkowych narzędzi.  
Przykładowy widok stopy przedstawiono na poniższym rysunku poglądowym.  
Kolorystyka do ustalenia. 
 
K1 Kontener 3-szufladowy, wymiary szer.43, gł.60, wys. 62 - 31 szt. 
 

rysunek poglądowy 
 
Kontener musi posiadad certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego 
rodzaju: EN 14073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikaty należy dołączyd do oferty. 
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 
higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie 
płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża 
zaokrąglone R=2mm.  
Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. 
Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonane przy pomocy 
niewidocznych na zewnątrz złączy mimośrodowych zapewniających trwałośd połączenia oraz 
możliwośd wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Do 
łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.  
Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok 
fi 40mm.  
Otwieranie frontów za pomocą bocznego pochwytu. Przestrzeo między bokiem, a frontem 
od strony wewnętrznej zasłonięta płaskownikiem z aluminium anodowanego.  
Kontener wyposażony w trzy szuflady tworzywowe w kolorze czarnym,, na prowadnicach 
kulkowych z samodociągiem. Wysuw szuflad min 75%, nośnośd szuflad min 25kg.  
Kontener wyposażony w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady. Dla 
bezpieczeostwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu 
więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
K2 Kontener 3-szufladowy + szuflada piórnikowa, wymiary szer.43, gł.60, wys. 62 – 5 
szt. 
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 rysunek poglądowy 
 
Kontener musi posiadad certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego 
rodzaju: EN 14073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikaty należy dołączyd do oferty. 
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 
higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie 
płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża 
zaokrąglone R=2mm.  
Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. 
Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonane przy pomocy 
niewidocznych na zewnątrz złączy mimośrodowych zapewniających trwałośd połączenia oraz 
możliwośd wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Do 
łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.  
Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok 
fi 40mm.  
Otwieranie frontów za pomocą bocznego pochwytu. Przestrzeo między bokiem, a frontem 
od strony wewnętrznej zasłonięta płaskownikiem z aluminium anodowanego. 
Kontener wyposażony w trzy szuflady oraz niezależną szufladę piórnikową. Szuflady 
tworzywowe w kolorze czarnym, prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg, min 75% 
wysuwu oraz nośnośd min 25kg.  
Kontener wyposażony w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz 
szufladę piórnikową. Dla bezpieczeostwa użytkownika wymaga się, aby kontener 
wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
BG Biurko gabinetowe z przesłoną, wymiary: 200x90 wys. 75 – 2 szt. 
PG Przystawka do biurka gabinetowego, wymiary 130x60 wys. 75 – 2 szt. 
 

             rysunki poglądowe 
 
Blat biurka i przystawki wykonany z 2 warstw. Warstwa górna wykonana w technologii 
postformingowej. Dłuższe krawędzie kształtowo podfrezowane w kształcie elipsy. Krótkie 
krawędzie oklejone doklejką z tworzywa sztucznego o gr. 2mm. Krawędzie obrzeża 
zaokrąglone r=3mm w kolorze identycznym jak kolor blatu. Blat oklejony laminatem HPL . 
Grubośd warstwy górnej nie mniejsza niż 20 mm i nie więcej niż 24mm. 
Warstwa dolna- płyta wiórowa me laminowana w kolorze białym lub grafitowym. Krawędzie 
oklejone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 
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r=3mm w kolorze płyty. Grubośd warstwy dolnej nie mniejsza niż 8mm i nie większa niż 
10mm. 
Pod przednią krawędzią biurka zamontowana zabudowa płytowa w kolorze identycznym jak 
kolor blatu. Wysokośd zabudowy nie mniejsza niż 350mm. 
Biurko i przystawka zbudowane na stelażu metalowym. Stelaż - dwie nogi metalowe 
wykonane z blachy zimnowalcowanej w kształcie eliptycznym o długości nie mniejszej niż 
700mm i głębokości nie mniejszej niż 150mm. Nogi malowane proszkowo. 
Nogi przykręcone do blatu za pomocą wkrętów. Nogi połączone ze sobą za pomocą 2 profili 
metalowych, łączonych do nóg za pomocą śrub. Profile zamontowane pod całą długością 
blatu. 
W każdej nodze zamontowany metalowy element chromowany o średnicy nie mniejszej niż 
10mm i nie większej niż 12mm. Element zamontowany na całej wysokości nogi.  
Każda noga posiadad ma elementy poziomujące  w zakresie 15mm. 
Należy przewidzied koniecznośd zamontowania przepusty kablowego w blacie biurka – w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kolorystyka do ustalenia. 
 
K3 Kontener gabinetowy szer.43, gł.61, wys. 54 - 2 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w 
klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, o grubości  18mm, blat górny - z płyty 
grubości 24mm wykonany w technice postforming – krawędź przednia zaokrąglona, 
oklejony laminatem HPL. 
Korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były 
widoczne. 
Kontener  fabrycznie klejony, dostarczany w całości. 
Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone 
doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R =3mm. 
Kontener posiadad ma listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie 
spełnia funkcję hamującą i  wyciszającą. 
Każda szuflada otwierana za pomocą uchwytu metalowego galwanizowanego w kolorze 
chrom mat o rozstawie 192mm. 
Listwa  wykooczona ma byd paskiem gumowym powodującym eliminację efektu trzasku 
szuflady. 
Kontener  ma  mied zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości  35mm. 
Kontener  posiadad ma 3 szuflady oraz oddzielną szufladę. Szuflady kontenera wykonane z 
metalu, wyposażone są w cichy domyk. 
Szuflady mają mied możliwośd wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji 
dokumentów oraz  przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni 
szuflady. 
Kontener  posiadad ma  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 
Zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. 
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Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Numer 
grawerowany jest na cylindrze zamka oraz na każdym z dwóch kluczyków 
Zamek jest  systemowy co oznacza możliwośd skompletowania jednego klucza na 
użytkownika, którym otworzy wszystkie meble przy swoim stanowisku pracy. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
KG Komoda gabinetowa, wymiary szer. 240, gł. 44, wys. 79 – 2 szt. 
 
Komoda składająca się z 3 szafek o szer. 80cm każda, przykrytych wspólnym topem. 
Szafki wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm, płyta wiórowa obustronnie 
melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. 
Aby zagwarantowad sztywnośd całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafek były 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieoszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie 
melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieocach szafek. 
Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych 
mebla były  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi . 
Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. 
Połączenie płyta + obrzeże musi się odbywad w technologii bezspoinowej.  
Szafki muszą byd dostarczone w całości- zmontowane fabrycznie- nie dopuszcza się montażu 
szafek na miejscu. Wyposażenie to półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm 
zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki 
która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymagana jest regulacja wysokości położenia 
półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, aby umożliwid przechowywanie różnych 
formatów dokumentów. 
Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafki. 
Szafki skrajne posiadad mają drzwi płytowe muszą byd zamontowane do boków korpusu za 
pomocą zawiasów typu click o kącie otwarcia 100st. z mechanizmem cichego domyku. 
Drzwi muszą zasłaniad wieniec dolny i górny co umożliwia tworzenie zestawów szafek z 
zastosowaniem wspólnego wieoca dla zestawu. 
Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chrom mat o rozstawie 192mm. 
Na zawiasy szafki producent musi udzielid dożywotniej gwarancji.  
Z uwagi na bezpieczeostwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafki 
zamontowany  był zamek. 
Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz 
łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi byd możliwośd jego domówienia po numerze 
spisanym z cylindra 
Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwośd skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. 
Drzwi skrzydłowe szafki  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa 
sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi byd przymocowana do 
jednego skrzydła drzwi. 
Szafka środkowa wyposażona w szklane fronty w ramach aluminiowych oraz uchwyt 
gałkowy. Szkło satynowane lub antisol – do ustalenia. 
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Zestaw szafek przykryty wspólnym topem wykonanym z płyty z płyty wiórowej o grubości  
18mm (płyta wiórowa obustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości). 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
ZSG Zestaw szaf gabinetowych, wymiary szer. 160, gł. 44, wys. 153 – 1 szt. 
 
Zestaw składający się z 2 szaf o szer. 80cm każda, przykrytych wspólnym topem. 
Szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm, płyta wiórowa obustronnie 
melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. 
Aby zagwarantowad sztywnośd całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szaf były 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieoszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie 
melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieocach szafek. 
Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych 
mebla były  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi . 
Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. 
Połączenie płyta + obrzeże musi się odbywad w technologii bezspoinowej.  
Szafy muszą byd dostarczone w całości- zmontowane fabrycznie- nie dopuszcza się montażu 
szaf na miejscu. Wyposażenie jednej szafy to 3 półki płytowe o grubości min.18mm, 
max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 
podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymagana jest regulacja wysokości 
położenia półek min co 32mm na całej wysokości korpusu, aby umożliwid przechowywanie 
różnych formatów dokumentów. 
Wyposażenie drugiej szafy to wysuwany drążek ubraniowy. 
Poziomowanie szaf dostępne od wnętrza szafki. 
Szafy posiadad mają drzwi płytowe muszą byd zamontowane do boków korpusu za pomocą 
zawiasów typu click o kącie otwarcia 100st. z mechanizmem cichego domyku. 
Drzwi muszą zasłaniad wieniec dolny i górny co umożliwia tworzenie zestawów szafek z 
zastosowaniem wspólnego wieoca dla zestawu. 
Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chrom mat o rozstawie 192mm. 
Na zawiasy szafki producent musi udzielid dożywotniej gwarancji.  
Z uwagi na bezpieczeostwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafki 
zamontowany  był zamek – baskwilowy, 3-punktowy. 
Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz 
łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi byd możliwośd jego domówienia po numerze 
spisanym z cylindra 
Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwośd skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. 
Drzwi skrzydłowe szaf  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego 
i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi byd przymocowana do jednego skrzydła 
drzwi. 
Zestaw szafek przykryty wspólnym topem wykonanym z płyty z płyty wiórowej o grubości  
18mm (płyta wiórowa obustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości). 
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Kolorystyka do ustalenia. 
 
SZG Szafa ubraniowa gabinetowa, wymiary szer. 80, gł. 44, wys. 153  - 1 szt. 
 
Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości  18mm, obustronnie melaminowanej w klasie 
higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. 
Aby zagwarantowad sztywnośd całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieoszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie 
melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieocach szafy. 
Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych 
mebla były  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi . 
Wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. 
Połączenie płyta + obrzeże musi się odbywad w technologii bezspoinowej.  
Szafa dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na 
miejscu. Wyposażenie szafy to wysuwany drążek ubraniowy. 
Poziomowanie szaf dostępne od wnętrza szafy. 
Drzwi płytowe muszą byd zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów typu click 
o kącie otwarcia 100st. z mechanizmem cichego domyku. 
Drzwi muszą zasłaniad wieniec dolny i górny. 
Szafa przykryta topem z płyty wiórowej o grubości  18mm, obustronnie melaminowanej w 
klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. 
Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chrom mat o rozstawie 192mm. 
Na zawiasy producent musi udzielid dożywotniej gwarancji.  
Zamek – baskwilowy, 3-punktowy. 
Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz 
łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi byd możliwośd jego domówienia po numerze 
spisanym z cylindra 
Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwośd skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. 
Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa 
sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi byd przymocowana do 
jednego skrzydła drzwi. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
SK Stół konferencyjny 2-modułowy, wymiary 400x100 wys. 75 – 1 szt. 
 
Stół  zbudowany z 2 elementów o wymiarach 200x100 każdy.  
Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.  
Noga stołu wykonana z rury ciągnionej- przy krawędzi blatu o wymiarze fi 50, przy stopce 
regulacyjnej fi 25mm. 
Każda noga wykooczona nakładką chromową wychodzącą poza obrys profila, zamontowaną 
na dole  nogi.  
Nakładka  musi byd metalowa i chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych. 
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Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które 
poziomują stół w zakresie  15mm. 
Nogi parami połączone profilem o wymiarach 60x30mm 
Po długości stołu muszą byd zamontowane metalowe profile, które łączą pary nóg i 
podpierają blat na całej długości stołu. 
Połączenia  belki z nogą musi odbyd się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. 
Połączenie musi się odbyd w  środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia 
skręcanego czy też spawanego. 
Moduły stołu połączone jedną parą nóg pośrednich. 
Cała konstrukcja malowana proszkowo. 
Blat wykonany z płyty 18mm (nie grubszej)  wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie 
higieniczności E1. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego 
o grubości 2mm i promieniu r=3mm w technologiibezspoinowej. Doklejka musi  byd spójna 
kolorystycznie z kolorem płyty. 
Krawędzie blatu zaoblone. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. 
W blacie stołu muszą byd zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany 
do stelaża za pomocą śrub.   
Kolorystyka do ustalenia. 
 
SZM1 Szafa metalowa ubraniowa, wymiary 30x50 wys. 180 – 26 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. 
Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz 
samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. 
Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieocem 300 mm.  
Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.  
Kolorystyka do ustalenia. 
 
PSZ Podstawa szafy metalowej ubraniowej – 26 szt. 
 

 
 
Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z 
regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. 
Wyposażona w trzy listwy drewniane. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
SZM4 Szafka metalowa z półkami, wymiary szer. 120, gł. 43,5 wys. 104 – 1 szt. 
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Szafy metalowe z drzwiami przesuwnymi.   
Wieniec wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem 
cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiadad ma przestawne co 25 
mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. oraz ściankę działową wewnątrz.  
Kolorystyka do ustalenia. 
 
RM Regał metalowy otwarty, wymiary szer. 75, gł. 30, wys. 151 
 
Regał metalowy otwarty.    
Regał wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, posiadający cztery półki wykonane z blachy 
gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100kg. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
ŁSZ Ławka szatniowa, wymiary szer. 160, gł. 42, wys. 46 – 2 szt. 
 
Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko 
wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi 
wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. 
Kolorystyka do ustalenia. 
 
Ł1 Ławka z 4 siedziskami ze sklejki - 9 szt. 
Ł2 Ławka z 3 siedziskami ze sklejki - 1 szt. 
Ł3 Ławka z 2 siedziskami ze sklejki - 1 szt. 
 
Zestaw połączonych ze sobą siedzisk mocowanych na belce nośnej wykonanej z profili 

stalowych o przekroju okrągłym, fi 25x32 mm, zakooczone okrągłymi stopkami 

z polipropylenu 

Stelaż chromowany. 

Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, 

oparcie o trapezoidalnym kształcie, węższe w jego górnej części. 

Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub 

montażowych. 

Ławka produkowana w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 

oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 

producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 

Kolorystyka do ustalenia. 

Wymiary : 

Ławka z 4 siedziskami ze sklejki : szerokośd 219cm, 

Ławka z 3 siedziskami ze sklejki : szerokośd 164cm, 
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Ławka z 2 siedziskami ze sklejki : szerokośd 109cm. 

Pozostałe wymiary jak na rysunku poniżej. 

 
 

 
 
K1 Krzesło z siedziskiem ze sklejki - 16 szt. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 rysunek poglądowy 

 
Krzesło konferencyjne na czterech nogach.  
Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy 16 mm, wykonany w technologii gięcia bez 
zmiany przekroju profilu, chromowany, nogi krzesła zakooczone stopkami z PP. 
Krzesło posiadad ma pod siedziskiem maskownicę z PP w celu zabezpieczenia kubełków 
przed uszkodzeniem podczas sztaplowania.  
Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, 
oparcie o trapezoidalnym kształcie, węższe w jego górnej części. 
Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub 
montażowych. 
Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 15 szt.  
Wymagane potwierdzenie zgodnośd produktu z normą EN 16139:2013 (wymiary, 
bezpieczeostwo, stabilnośd i wytrzymałośd), wystawiony przez niezależną jednostkę 
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeo.  
Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Kolorystyka do ustalenia. 
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Wymiary krzesła: 

 
 
K2 Krzesło jadalniane – 26 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
 
Krzesło konferencyjne na czterech nogach.  
Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 mm. Nogi przednie oraz tylne krzesła 
spawane z pozostałymi elementami stelaża w kątach prostych z dużą dbałością wykonania, 
bez widocznych spawów. Nie dopuszcza się stelaża giętego. Nogi krzesła wyposażone w 
przegubowe stopki z tworzywa sztucznego. 
Stelaż chromowany. 
Krzesło posiadad ma pod siedziskiem plastikową maskownicę osłaniającą konstrukcję stelaża 
siedziska oraz stanowiącą ochronę siedzisk przy sztaplowaniu krzeseł. 
Posiadad ma również wysuwany spod siedziska łącznik metalowy służący łączeniu krzeseł w 
rzędy, stanowiący standardowe wyposażenie każdego krzesła.           .  
Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, 
przednia krawędź sklejki siedziska o zmiennej grubości, zaokrąglona. 
Konstrukcja krzesła umożliwiająca jego sztaplowanie w ilości do 5 szt.  
Wymagane potwierdzenie zgodnośd produktu z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 
1022:2007, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 
zaświadczeo.  
Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Wymiary krzesła: 
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K3 Krzesło z na stelażu 4-nożnym – 70 szt. 
 
 
Stelaż wykonany z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm, w technologii gięcia bez zmiany 
przekroju profilu, chromowany w technologii chromu III wartościowego. Nie dopuszcza się 
stosowania chromu VI wartościowego. Wymagane potwierdzenie oświadczeniem dostawcy 
technologii chromu III wartościowego. 
Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu PP w kolorze czarnym o grubości 6 mm, w 
przedniej części posiada łagodnie wyprofilowaną krawędź, posiadające tapicerowaną 
nakładkę mocowaną do właściwej konstrukcji nośnej tego elementu, wykonaną z 
trudnopalnej pianki poliuretanowej PU o gęstości 35 kg/m3 tapicerowanej tkaniną. Nie 
dopuszcza się siedziska krzesła tapicerowanego w całości.  
Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badao zgodnych z normą PN EN 
1021:1:2. Załączyd oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych 
krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z 
badao potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Siedzisko  tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester, gramatura min. 380g/m2 z 
atestami: trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), 
odporności na piling min. 4 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na której 
rozciągnięta jest transparentna siatka w kolorze czarnym, zapewniająca maksymalny 
komfort poprzez możliwośd dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację 
powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części 
podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy.  
Krzesło wyposażone w podłokietniki mocowane dwupunktowo do konstrukcji siedziska i 
oparcia krzesła, wykonane w technologii wtryskowej z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym 
Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzesła do 3 sztuk. 
Wymagane potwierdzenie zgodności z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007. 
Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: 
projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów 
Wymiary: 
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K4 Krzesło obrotowe – 36 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, kolor czarny. 
Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. 
Nowoczesny mechanizm synchro umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska 
z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego 
ruchu. Mechanizm wyposażony w system anti shock, zapobiegający uderzeniu oparcia w 
plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. 
Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm.  
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze 
czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 65 kg/m3. 
Załączyd oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych 
dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badao potwierdzających klasę 
trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na której 
rozciągnięta jest transparentna siatka, zapewniająca maksymalny komfort poprzez 
możliwośd dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie 
wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek 
krzyżowo-lędźwiowy, posiadające regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości 
podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze 
popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym. 
Krzesło wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany 
zagłówek. 
Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), podłokietnik 
regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki 
(+/- 30 mm). 
Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester, gramatura min. 380g/m2 z 
atestami: trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), 
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odporności na piling min. 4 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Wymagane potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, 
bezpieczeostwo, stabilnośd i wytrzymałośd. 
Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz 
rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). 
Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Wymiary krzesła: 

 
 
FK Fotel konferencyjny - 12 szt. 
 
 

 

rysunek poglądowy 

Fotel konferencyjny na stelażu w kształcie płozy. Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju 
okrągłym 25x2 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach 
gięcia 
Stelaż chromowany w technologii chromu III wartościowego. Nie dopuszcza się stosowania 
chromu VI wartościowego. Wymagane potwierdzenie oświadczeniem dostawcy technologii 
chromu III wartościowego. 
Fotel bez funkcji sztaplowania (bez charakterystycznego wygięcia odcinka stelaża 
biegnącego po podłożu). 
Kubełek fotela wykonany ze sklejki drzewa liściastego, wyłożone celem poprawienia 
komfortu siedzenia trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości 55,5 kg/m3; oparcie 
odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię. 
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Siedzisko fotela odpowiednio wyprofilowane- przednia krawędź siedziska łagodnie 
zaokrąglona zapobiega uciskowi na tylną okolicę stawu kolanowego i uciskowi naczyo 
krwionośnych. 
Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badao zgodnych z normą PN EN 
1021:1:2. Załączyd oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek 
trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badao 
potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2.. 
Podłokietnik fotela stanowi integralną częśd stelaża, wykooczony nakładką o przekroju 
półkolistym, tapicerowaną skórą licową w kolorze czarnym, mocowaną do stelaża bez 
żadnych widocznych elementów montażowych 
Fotel w całości tapicerowany skórą naturalną. 
Producent posiadad ma certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie 
stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich 
komponentów. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Wymiary fotela: 

 
 
F1 Fotel gabinetowy obrotowy - 2 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
Ergonomiczny, obrotowy fotel menedżerski charakteryzujący się, lekką, nowoczesną formą.  
Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana- kolor chrom. 
Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni. 
Amortyzator gazowy w obudowie chromowanej, umożliwiający płynną regulację wysokości 
siedziska. 
Nowoczesny mechanizm SYNCHRO w estetycznej, chromowanej obudowie umożliwiający 
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z płynną regulacją sprężystości odchylania w 
zależności od ciężaru siedzącego oraz blokadę tego ruchu. Mechanizm wyposażony 
dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po 
zwolnieniu blokady mechanizmu. 
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Stelaż oparcia metalowy wyposażony w sprężyny faliste zalane trudnopalną pianką 
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3,stelaż siedziska metalowy zalany trudnopalną pianką 
poliuretanową o gęstości 80 kg/m3 
Oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek (bez możliwości regulacji). Oparcie od spodu 
wykooczone listwą chromowaną, płynnie łączącą się z podłokietnikami. 
Podłokietniki wykonane jako odlew aluminium z miękką nakładką tapicerowaną skórą 
licową. 
Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyd oświadczenie 
producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego 
postępowania wraz z świadectwem z badao potwierdzających klasę trudnopalności pianek 
zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Fotel tapicerowany skórą naturalną. 
Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz 
rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). 
Wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN 1335:1:2:3. 
Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz 
ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
 
F2 Fotel gabinetowy na płozie - 4 szt. 
 
Fotel gabinetowy na stelażu w kształcie płozy, pochodzący z tej samej linii produktowej co 
fotel gabinetowy obrotowy. Płoza wykonana z rury stalowej fi25mm, wyposażona w stopki z 
tworzywa sztucznego.  
Podłokietniki fotela wykonane jako odlewy aluminium, w formie zamkniętej, z jednej strony 
mocowane do rury stelaża, z drugiej mocowane do oparcia. Odlewy aluminiowe 
podłokietników po bokach oraz listwa aluminiowa od spodu okalają oparcie elegancką listwą 
wykaoczającą. 
Wszystkie elementy metalowe, zarówno płoza wykonana z rury stalowej jak i elementy 
aluminiowe są chromowane w technologii chrom III. 
Fotel posiada wygodne siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, pokrytego 
trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii wylewanej w formach, gwarantującą 
wysoką odpornośd na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Załączyd oświadczenie 
producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego 
postępowania wraz z świadectwem z badao potwierdzających klasę trudnopalności pianek 
zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Oparcie i siedzisko krzesła stanowią integralną całośd. Siedzisko krzesła w przedniej części 
posiada łagodnie wyprofilowaną krawędź, zaś oparcie ma wyraźnie wyprofilowaną częśd 
podparcia lędźwiowego. 
Pokrowce siedziska oraz oparcia w całości szyte. Oparcie od spodu również estetycznie 
tapicerowane bez elementów maskujących. 
Fotel nie posiada żadnych widocznych elementów plastikowych maskujących, żadnych śrub 
czy innych elementów konstrukcyjnych (np. spawów).   
Fotel w całości tapicerowany skórą naturalną. 
Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz 
ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
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Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Wymiary: 

 

          
 
SG Sofa gabinetowa 2-osobowa na płozach – 1 szt. 
F3 Fotel gabinetowy na płozach – 1 szt. 
 

   rysunki poglądowe 
 
Sofa i fotel pochodzące z tej samej linii produktowej. 
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 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 wykonane z wysokoodbojnej trudnopalnej pianki poliuretanowej 
o gęstości 35kg/m3 
Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badao zgodnych z normą PN EN 
1021:1:2. Załączyd oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych 
krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie 
wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
Tapicerka – skóra naturalna. 
Wymagane potwierdzenie zgodnośd z normą  PN EN 16139:2013 
Fotel i sofa produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 
9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Wymiary: 
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STG Stolik gabinetowy niski prostokątny  - 1 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
Blat stolika wykonany z płyty wiórowej, konstrukcja skrzyniowa, zamknięta. 
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. 
Blat stolika wykooczony z wszystkich stron laminatem wysokociśnieniowym HPL naturalną 
okleiną modyfikowaną. Grubośd blatu : 15cm. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Stolik oraz fotel i sofa stanowią jedną linię stylistyczną. 
Stolik produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Wymiary: 

 
 
 
STS Stolik w sekretariacie – 1 szt. 
 
Baza stolika czteroramienna wykonana z aluminium polerowanego. 
Blat wykonany z hartowanego szkła w kolorze mlecznym o grubości 10mm. 
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Stoliki produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą byd zawarte w ofercie. 
Wymiary: 

 
 
FS Fotel w sekretariacie – 2 szt. 
 

 rysunek poglądowy 
 
Fotel gościnny na stelażu wykonanym z 4 ramiennej podstawy ze stopu metali lekkich, 
polerowanej, wyposażonej w stopki z tworzywa oraz wspornikowej rury stalowej o 
wymiarach 50x2mm, chromowanej w technologii chromu III wartościowego. Nie dopuszcza 
się stosowania chromu VI wartościowego. Wymagane potwierdzenie oświadczeniem 
dostawcy technologii chromu III wartościowego 
Fotel wyposażony w amortyzator bez regulacji wysokości siedziska. 
Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami. 
Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną trudnopalną pianką poliuretanową 
wylewaną w formie o gęstości pianki 75 kg/m3 
Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyd oświadczenie 
producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego 
postępowania wraz z świadectwem z badao potwierdzających klasę trudnopalności pianek 
zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Fotel w całości tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester, gramatura min. 380g/m2 z 
atestami: trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), 
odporności na piling min. 4 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Szwy fotela wykonane są kontrastowymi nidmi w stosunku do koloru tapicerki. 
Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami. 
Wymiary: 
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MK1 Meble kuchenne – zestaw 1 – 1 szt. 
MK2 Meble kuchenne – zestaw 2 – 1 szt. 
 
Szafki kuchenne stojące i wiszące o łącznej szerokości ok. 380cm, w tym: szafka 
zlewozmywakowa szer. 80-100cm, 4 szafki o szer. 60cm z frontem skrzydłowym, 1 szafka o 
szer. 60cm z szufladami. Podział szafek wiszących identyczny jak szafek stojących. Wysokośd 
szafek wiszących : 60cm. 
Szafki stojące przykryte blatem kuchennym wykonanym z płyty wiórowej pokrytej 
laminatem HPL, o gr. 38mm. Listwa przyblatowa. 
Szafki stojące posadowione na nóżkach, całośd wykooczona cokołem. 
Szafki wykonane w całości z płyty melaminowanej, wąskie krawędzie wykooczone obrzeżem 
PCV. 
Szafki o szer. 60 cm – z frontem jednoskrzydłowym, szafki o szer. 80 cm – z frontami 
dwuskrzydłowymi. 
Uchwyty krawędziowe. 
Kolorystyka do ustalenia. 
Zamawiający przewiduje koniecznośd wykonania przez wykonawcę szczegółowego pomiaru i 
wizji lokalnej pomieszczeo  przed przystąpieniem do realizacji tego zakresu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE 

 

Lp Symbol Nazwa Ilość 

1.  L1 Lada 3-modułowa prosta, wymiary szer. 370 gł. 85 wys. 72/94  1 

2.  L2 Lada 1-modułowa łukowa, wymiary szer. 214 gł. 85 wys.72  1 

3.  SZ1 Szafka z przesuwnymi drzwiami wymiary szer.80 gł.44 wys.74 6 

4.  SZ2 Szafa aktowa , wymiary szer.80, gł.46 wys.216 18 

5.  SZ3 Szafa aktowa , wymiary szer.80, gł.66 wys.216 23 

6.  SZ4 Szafa aktowo-ubraniowa , wymiary szer.80, gł.46 wys.216 9 

7.  SZ5 Szafa aktowo-ubraniowa , wymiary szer.80, gł.66 wys.216 6 

8.  R1 Regał narożny otwarty, wymiary szer. 66 , gł. 66 wys.216 2 

9.  ST1 Stół, wymiary 80x80 wys. 74-90 7 

10.  ST2 Stół, wymiary 180x80 wys. 74-90 3 

11.  ST3 Stanowisko egzaminacyjne, wymiary 60x80 wys. 74-90 20 

12.  P1 Przegroda między stanowiskami egzaminacyjnymi 23 

13.  D1 Dostawka do biurka 80x60 wys. 74-90 4 

14.  ST4 Stolik w sali wykładowej, wymiary 120x50 wys. 74-90 26 

15.  B1 Biurko proste, wymiary 140x60 wys. 74-90 1 

16.  B2 Biurko proste, wymiary 140x80 wys. 74-90 2 

17.  B3 Biurko proste, wymiary 160x80 wys. 74-90 7 

18.  B4 Biurko proste, wymiary 180x60 wys. 74-90 1 

19.  B5 Biurko narożne, wymiary: 160/80x40/60 wys. 74-90, prawe 9 

20.  B6 Biurko narożne, wymiary: 160/80x40/60 wys. 74-90, lewe 9 

21.  S1 Ścianka tapicerowana szer. 80, wys. 160 3 

22.  K1 Kontener 3-szufladowy, wymiary szer.43, gł.60, wys. 62 31 

23.  K2 Kontener 3-szufladowy + szuflada piórnikowa, wymiary szer.43, 
gł.60, wys. 62 

5 

24.  BG Biurko gabinetowe z przesłoną, wymiary: 200x90 wys. 75 2 

25.  K3 Kontener gabinetowy szer.43, gł.61, wys. 54 2 

26.  PG Przystawka do biurka gabinetowego, wymiary 130x60 wys. 75 2 

27.  KG Komoda gabinetowa, wymiary szer. 240, gł. 44, wys. 79 2 

28.  ZSG Zestaw szaf gabinetowych, wymiary szer. 160, gł. 44, wys. 153 1 

29.  SZG Szafa ubraniowa gabinetowa, wymiary szer. 80, gł. 44, wys. 153 1 

30.  SK Stół konferencyjny 2-modułowy, wymiary 400x100 wys. 75 1 

31.  SZM1 Szafa metalowa ubraniowa, wymiary 30x50 wys. 180 26 

32.  PSZ Podstawa szafy metalowej ubraniowej 26 

33.  SZM4 Szafka metalowa z półkami, wymiary szer. 120, gł. 43,5 wys. 104 1 

34.  RM Regał metalowy otwarty, wymiary szer. 75, gł. 30, wys. 151 1 

35.  ŁSZ Ławka szatniowa, wymiary szer. 160, gł. 42, wys. 46  2 

36.  Ł1 Ławka z 4 siedziskami ze sklejki 9 

37.  Ł2 Ławka z 3 siedziskami ze sklejki 1 

38.  Ł3 Ławka z 2 siedziskami ze sklejki 1 

39.  K1 Krzesło z siedziskiem ze sklejki  16 

40.  K2 Krzesło jadalniane 26 

41.  K3 Krzesło z na stelażu 4-nożnym 70 
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42.  K4 Krzesło obrotowe 36 

43.  FK Fotel konferencyjny 12 

44.  F1 Fotel gabinetowy obrotowy 2 

45.  F2 Fotel gabinetowy na płozie 4 

46.  SG Sofa gabinetowa 2-osobowa na płozach 1 

47.  F3 Fotel gabinetowy na płozach 1 

48.  STG Stolik gabinetowy niski prostokątny 1 

49.  STS Stolik w sekretariacie 1 

50.  FS Fotel w sekretariacie 2 

51.  MK1 Meble kuchenne – zestaw 1 1 

52.  MK2 Meble kuchenne – zestaw 1 1 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
............................................. 
pieczęd nagłówkowa Wykonawcy 
 
WORD/DO/2300/4/19 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Telefon ........................................... 
Fax .................................................. 
e-mail ................................................. 
Regon ..................................................................... 
NIP ........................................................................... 
Bank …………………………………………………………………………………………. 
Nr konta ………………………………………………………………………………………. 
Forma płatności – przelew 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych, po zapoznaniu się z opisem 
przedmiotu zamówienia, składam ofertę na wykonanie zamówienia. 
 

1. Oświadczam, że: 
a) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
żadnych zastrzeżeo. 
b) zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania                    
i złożenia oferty. 
c) zawarty w specyfikacji projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję 
się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
d) jestem zobowiązany niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj. 30 dni od daty otwarcia ofert. 
e) jestem małym/średnim przedsiębiorcą: tak/nie* 
 

*-odpowiednie zakreślid 

 
2. CENA OFERTY (brutto)  .....................................zł.  

słownie ............................................................................................................zł. 

 

3. Oświadczamy, że zrealizuję zamówienie do dnia......................................................... 
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4. Oświadczam, że przedłużam gwarancję na dostarczone meble o dodatkowe 

.........................miesięcy. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może zaoferowad termin gwarancji nie krótszy niż 
36 miesięcy, jednak ocenie podlegad będzie termin w zakresie od 36 do 60 miesięcy.  
W przypadku udzielenie dłuższego terminu gwarancji niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny 
punktowej przyjmie 60 miesięcy, natomiast w umowie będzie przyjęty okres gwarancji 
zaoferowany w ofercie. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, 
Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca udzieli minimalnej dopuszczalnej gwarancji tj. 36 
miesięcy. 
 

5. Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym: dostarczenia, wniesienia, zamontowania , wypoziomowania. 
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
7. Oświadczamy, iż jesteśmy zobowiązani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty otwarcia ofert. 
8. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 
zarządzanego 
przez...................................................................................................................... 
9. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek ofercie dotyczącej tego samego 
postępowania . 
10. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od 
......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą byd one 
udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 
11. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyd podwykonawcom następujące części 
zamówienia: 
 

Lp. Firma podwykonawcy Częśd zamówienia 

1   

2   

 
* - cena brutto brana pod uwagę do oceny oferty 
 

 
 
 
.....................................      ......................................... 
miejscowośd i data      

   podpisy osoby/osób uprawnionych         
do występowaniu w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 
(składają wszyscy Wykonawcy) 

WORD/DO/2300/4/19 
 

Oświadczenie wykonawcy  
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówieo publicznych 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa i montaż 
mebli biurowych", prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, 
oświadczam, co następuje: 

 
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówieo Publicznych. 

 
 
 
……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 

2. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie 
Zamówieo Publicznych, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
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1. ………………………………………………………………………………… 

 (wskazad podmiot) 
w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          (określid odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu) 
 

2. ………………………………………………………………………………… 
 (wskazad podmiot) 

w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          (określid odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu) 
 

 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 
 (składają wszyscy Wykonawcy) 

WORD/DO/2300/4/19 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówieo publicznych 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa i montaż 
mebli biurowych” prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  
oświadczam, co następuje: 
 
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 
2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO 

WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 O BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA:· 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.  
(podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp) 
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż, podlegam wykluczeniu na podstawie ww. 
artykułu, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawiam następujące dowody na to, że 
podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności: 

1. …………………………………………………………………………………………., 
2. …………………………………………………………………………………………., 
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(należy podad dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności 
Wykonawcy) 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że wobec niżej wymienionego/ych podmiotu/tów, o którym/ych mowa                  
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego/których zasoby powołuję się w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp:  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podad pełną nazwę/firmę, adres)  
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podad pełną nazwę/firmę, adres)  
  

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
*UWAGA: zastosowad tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwośd, o której mowa w 
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
 
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA, 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do nw. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:  
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podad pełną nazwę/firmę, adres)            
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podad pełną nazwę/firmę, adres)  
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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WORD/DO/2300/4/19     Załącznik nr 3 do Formularza 
ofertowego 

(składają wszyscy Wykonawcy) 
 
Dokument, który wykonawca zobowiązany jest złożyd w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp.  

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Ul. Smutna 28 , 91-729 Łódź  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

   

   

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „dostawa i montaż mebli biurowych”  w trybie art. 24 ust. 11 
ustawy Prawo zamówieo publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oświadczam: 

 że należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015, Nr 184, 1618  
i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład, której wchodzą 
następujące podmioty: * 

 

Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 

1  

2  

3  

4  

 że nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015, Nr 184, 1618 i 
1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *. 

* Zaznaczyd odpowiedni kwadrat.  

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowośd / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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 Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego 

  
Umowa nr WORD/DO/2300/4/19 

(projekt) 
zawarta w dniu......................2019r.  
pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul Smutna 28, NIP 
7251658858, REGON: 471696235, który reprezentuje: 
Piotr Romek –Dyrektor, 
zwaną/ym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a ...............................................................................z siedzibą w .......................ul....................  
NIP ..........................., REGON........................... , który reprezentuje: 
................................................. 
zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ,  
łącznie zwanych STRONAMI. 
 

Preambuła 
1. Umowa jest zawierana w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę i montaż mebli biurowych do pomieszczeo 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54  
w Łodzi, na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej PZP. 

2 Strony umowy zawierają niniejszą umowę opierając się na warunkach podanych przez 
Wykonawcę w ofercie, o której mowa w ust. 1 preambuły, a także na warunkach 
wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 
§ 1  

Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, 

wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach budynku Zamawiającego, 
mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54  w Łodzi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd meble na swój koszt i ryzyko. 
3. Szczegółowy, rodzajowy opis wyposażenia objętego postanowieniami niniejszej 

umowy, wraz z wykazem parametrów technicznych określa Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz oferta Wykonawcy 
złożona w postępowaniu nr WORD/DO/2300/4/19. 

4. Dostarczane meble będące przedmiotem zamówienia muszą byd fabrycznie nowe  
i nieużywane oraz posiadad niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeostwa, atesty 
higieniczne, świadectwa jakości i spełniad wszelkie wymogi norm określonych 
obowiązującym prawem, w szczególności   muszą spełniad minimalne wymagania  
i atesty zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  
w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).  
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5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd, wnieśd, zamontowad oraz wypoziomowad 
meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 
z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu 
dodatkowych opłat.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym  
w szczególności z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, 
opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem  
i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uporządkowaniem 
terenu po montażu (zabranie opakowao etc).  

7. W przypadku, gdy w czasie realizacji dostawy (montaż, wniesienie) osoby działające  
w imieniu Wykonawcy uszkodzą mienie Zamawiającego, w tym  ściany sufity, podłogi 
itp., Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych elementów  
i przywrócenia ich do stanu pierwotnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
sporządzenia protokołu szkody. W przypadku braku naprawy elementów przez 
Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiającemu  przysługuje prawo dochodzenia 
roszczeo na zasadach ogólnych. 

§ 2 
Wartośd umowy oraz warunki płatności 

1. Na podstawie Formularza ofertowego Wykonawcy za prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy łączną kwotę w wysokości: netto 
..................................................... zł + VAT ...... % brutto .................zł 
(słownie:............................................................................................................................) 

2. Cena za realizację zamówienia, podana w Formularzu ofertowym Wykonawcy, 
obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie oraz zmontowanie mebli, a także ich 
rozmieszczenie zgodnie z wskazaniami pomieszczeo wymienionych w Szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,  w tym cło, 
podatek akcyzowy, transport. 

3. Cena podana w ofercie jest ceną niezmienną przez cały czas obowiązywania niniejszej 
umowy. 

4. Faktura winna zawierad ceny jednostkowe wyposażenia jak wskazane w Szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dopuszczalne są 
różnice wynikające z zaokrągleo podatku VAT, z zastrzeżeniem, że łączna wartośd nie 
przekroczy kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1. 

5. Należnośd za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przez 
Zamawiającego przelewem na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy wskazany 
w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru.  

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub 
niezgodnie z powyższymi zasadami wystawionej faktury. 

7. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, 
o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, potwierdzi odbiór przedmiotu zamówienia w 
protokole odbioru przedmiotu zamówienia sporządzonego (wystawionego) przez 
Wykonawcę. 

8. Za dzieo zapłaty strony Umowy uznają datę dokonania przelewu przez Zamawiającego, 
czyli datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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9. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek 
ustawowych za każdy dzieo zwłoki powyżej terminu płatności. 

10. Zamawiający może żądad zapłaty wyłącznie za prawidłowo dostarczone i przyjęte 
dostawy. 

 
§ 3 

Termin wykonania zamówienia 
1. Za należyte wykonanie umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia strony 

traktują tylko taką dostawę, rozładunek, wniesienie oraz zmontowanie,  
a także rozmieszczenie mebli przy uwzględnieniu zaleceo Zamawiającego, które będzie 
potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru, podpisanym przez osoby 
odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie wskazanym 

w ofercie Wykonawcy tj. do dnia ............................., z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Warunkiem koniecznym i nienegocjowalnym jest  realizacja  przedmiotu zamówienia w 

zakresie  wyposażenia  sali wykładowej (poz. 14, poz. 41 – 48  szt - oraz poz. 42 – 2 szt.  

Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia ) oraz biura 

obsługi klienta (poz. 1, poz. 17 – 1 szt, poz. 21, poz. 39 – 4 szt., poz. 42 – 3 szt. 

Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia )   w terminie do 

10.10.2019r. 

4. Za dzieo realizacji przedmiotu zamówienia strony zgodnie rozumieją dzieo podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, a jeżeli protokół odbioru podpisany został 
bez wskazania usterek to za datę wykonania przyjmuje się datę zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy oraz naliczyd Kary Umowne 
zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za właściwe i terminowe wykonanie 
całego przedmiotu zamówienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach prace transportowo montażowe będą mogły się 
odbywad po godzinach urzędowania Zamawiającego wyłącznie za jego zgodą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o niezależnych od niego przeszkodach w wykonaniu umowy, w szczególności 
dotyczących braku dostępu do pomieszczeo, do których dostawy są realizowane. 

9. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności uniemożliwiających 
Wykonawcy ulokowanie dostarczanych mebli zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
dopuszcza się dostawę mebli do innego wskazanego przez Zamawiającego 
pomieszczenia. 

 
§ 4 

Odbiór przedmiotu zamówienia 
1. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy,  

o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy powiadomi osobę odpowiedzialną za realizację 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
telefonicznie, faksem lub e-mailem o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia  
i przystąpienia do montażu, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia  roboczego. 
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2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu, rozładowaniu, wniesieniu, 
zamontowaniu oraz rozmieszczeniu mebli w każdym z pomieszczeo z osobna oraz po 
uprzątnięciu opakowao mebli, w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia polegad będzie na sprawdzeniu jakości oraz ilości 
dostarczonych mebli, a także ich montażu oraz ustawienia zgodnie z wymaganiami  
Zamawiającego. 

4. Odbiór  przedmiotu zamówienia odbędzie się w pomieszczeniach Zamawiającego,  
w których meble ustawiono, w obecności osób odpowiedzialnych za realizację 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy, o których mowa w 
§ 7 ust. 1 Umowy. 

5. Z czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół. 
6. Protokół z bezusterkowego  odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 
7. W przypadku spisania protokołu odbioru  z usterkami, Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany wadliwego mebla, na nowy bez wad, bądź usunięcia usterek lub uszkodzeo 
najpóźniej w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru z usterkami 

8. W przypadku spisaniu protokołu odbioru z usterkami Wykonawca za zgodą 
Zamawiającego wyznacza powtórny termin odbioru, jednakże nie później niż na ostatni 
dzieo terminu wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy. Powtórny odbiór odbywa się na 
zasadach opisanych powyżej. 

9. W przypadku nie dokonania wymiany wadliwego mebla na nowy pozbawiony wad lub 
usunięcia usterek lub uszkodzeo po 14 dniach od daty sporządzenia pierwszego 
protokołu Zamawiający może naliczyd  Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6 
ust. 2 Umowy 

 
§ 5 

Rękojmia za wady oraz gwarancja wykonania umowy 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .........-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady 

na dostarczone meble, zgodnie  z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą.  
2. Strony ustalają następujące warunki oraz zasady wykonywania obsługi gwarancyjnej 

przez Wykonawcę: 
a. okres gwarancji będzie rozpoczynał się od daty podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowego protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia; 

b. gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia, usterki, wady mebli wynikające  
z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania, 
transportu i montażu; 

c. w okresie gwarancji obsługa gwarancyjna będzie wykonywana niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni, od daty zgłoszenia uszkodzenia, usterki lub wady 
mebli przez Zamawiającego; 

d. zgłoszenie, o którym mowa powyżej Zamawiający przekaże na adres  
e-mail:..................... w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; 
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego  
o zmianie danych kontaktowych służących obsłudze gwarancyjnej. 
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e. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpłatnej obsługi gwarancyjnej zmontowanych oraz rozmieszczonych mebli  
w siedzibie Zamawiającego; 

f. koszty dojazdu w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej do siedziby 
Zamawiającego zostaną pokryte przez Wykonawcę; 

g. w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie obsługi gwarancyjnej 
w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt zapewni mebel zastępczy, 
rozmontuje, zabezpieczy oraz przetransportuje meble uszkodzone do miejsca 
obsługi gwarancyjnej, a także spakuje, przetransportuje, wniesie, rozpakuje, 
zmontuje oraz rozmieści meble w siedzibie Zamawiającego zgodnie ze wskazaniami 
Zamawiającego; 

h. w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie obsługi gwarancyjnej 
tj. usunięcie uszkodzenia, usterki lub wady mebli, Wykonawca wymieni meble na 
takie same i w tym samym kolorze, pozbawione uszkodzeo, usterek i wad w 
terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia, usterki lub wady mebli; 

i. okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia uszkodzenia, usterki lub wady 
mebla; 

j. gwarancja nie obejmuje uszkodzeo mebli powstałych w wyniku niewłaściwego 
użytkowania i konserwacji. 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
przez zapłatę kary umownej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzieo opóźnienia w przypadku nie wykonania umowy w terminie umownym, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
z zastrzeżeniem ust. 3 

b. w wysokości 10 % wartości brutto mebli stanowiących wyposażenie danego 
pomieszczenia, za każdy dzieo opóźnienia w wymianie wadliwego mebla na nowy 
pozbawiony wad lub usunięcia usterek lub uszkodzeo mebli, o których mowa w § 4 
ust. 9 Umowy do dnia spisania bezusterkowego protokołu częściowego odbioru; 

c. w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w 
przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca 

d. w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek, uszkodzeo lub wad przedmiotu 
zamówienia (tj. nie dotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 5 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za 
każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia. 

3. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu części mebli przeznaczonych do 
pomieszczeo, związanych z procesem egzaminowania i szkolenia w terminie 
określonym w § 3 ust. 2 i 3, Zamawiający może przed naliczeniem kary umownej 
wyznaczyd Wykonawcy dodatkowy termin na realizację pozostałej części zamówienia.  

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych osobnym pismem. 
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia 

o obciążeniu karą umowną. 
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6. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizowania obowiązków określonych niniejszą Umową. 

7. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają 
uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w 
kodeksie cywilnym 

 
§ 7 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia 
1. Strony Umowy ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia w 

osobach: 
a. ze strony Zamawiającego:...-... -tel.: ......-... -email: ... 
b. ze strony Wykonawcy:...-... -tel.: ......-... -email.: ... 

2. Osoby wymienione w § 7 ust. 1 Umowy są uprawnione do przekazywania 
i przyjmowania wszelkich uwag i zaleceo w sprawach związanych z realizacją Umowy w 
tym do przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia oraz do potwierdzenia, że 
dostawy zostały wykonane należycie. 

3. Zmiana osób wymienionych w § 7 ust. 1 Umowy powinna byd dokonana w formie 
pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy i nie wymaga zmiany Umowy  
w formie aneksu. 

4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia osoby wymienione 
w § 7 ust. 1 Umowy zobowiązują się działad niezwłocznie, przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

 
§ 8 

Zmiany do umowy 
1. Zmiany postanowieo niniejszej umowy mogą nastąpid wyłącznie w okolicznościach,  

o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
może wyrazid zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowieo zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następujących okolicznościach:  
a. konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli koniecznośd  

ta nastąpiła na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na 
piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu 
wynikającego z oferty. Powyżej wskazana możliwośd przesunięcia terminu realizacji 
zamówienia ma zastosowanie  wyłącznie w przypadku dostarczenia 
Zamawiającemu części mebli przeznaczonych do pomieszczeo, związanych z 
procesem egzaminowania i szkolenia  w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3.   

b. konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak 
możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po 
stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku przedłużających się prac 
remontowo – budowlanych w miejscu dostarczenia mebli, 

c. wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa  
w ust. 2 lit. e,  



 60 

d. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy,  

e. zakooczenia serii produkcyjnej danego mebla i zastąpieniem go meblem  
o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez 
Zamawiającego,  

f. wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta mebla 
lub Wykonawcę,  

g. zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na 
cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Strony,  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądad wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy 

5. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy z winy Wykonawcy przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpid, bez wyznaczenia terminu dodatkowego 
dla jej realizacji. 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierad uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
§ 9 

Poufnośd 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub 

danych, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub 
rozwiązaniem Umowy, które są lub co do których powziął podejrzenie, iż są 
informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną 
lub że jako takie są traktowane przez Zamawiającego. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. zachowania tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie wykonywania 

zadao związanych z niniejszą umową, 
b. przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji, 
c. przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może 
byd dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 
§10 

Zapisy umowne dotyczące udostępniania danych osobowych 
1. Strony wzajemnie udostępniają sobie w związku i w celu wykonywania praw  

i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy 
dane osobowe pracowników lub współpracowników: imię nazwisko, telefon służbowy  
i adres mail, pracowników Stron wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, 
współpracy w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy lub jej 
zawarciem.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie 
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b 
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oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca dane 
osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym  
w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki 
administratora danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania osobom, których dane w ramach umowy 
udostępnia klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych według 
załącznika nr 2. 

 
§ 11 

Postanowienia koocowe 
1. Strony oświadczają, że osoba/-y podpisująca/-e niniejszą umowę jest/są do tego 

upoważniona/-e. 
2. Strony umowy zobowiązują się informowad wzajemnie o wszelkich zmianach swoich 

adresów do doręczeo pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy 
składane sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy stron wskazane 
w komparacji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych nie 
stanowią inaczej oraz innych właściwych przedmiotowo przepisów prawa. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się załatwid w 
drodze negocjacji (polubownej), a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany 
zostanie pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
§ 12 

Załączniki do Umowy 
 
Załącznikami do niniejszej umowy są: 
Załącznik nr 1 – wzór protokołu odbioru 
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna 
Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy Wykonawcy 
Załącznik nr 4–(jeżeli dotyczy) Umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
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Załącznik nr 1 umowy  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU MEBLI BIUROWYCH 
 
sporządzony w dniu …………….... 2019 r., w Łodzi,  w sprawie dostawy i montażu mebli 
biurowych, na podstawie umowy nr ………… z dnia 
…………....…….. . 
pomiędzy: 
Zamawiającym: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi, 
a 
Wykonawcą: 
………………………………………………………………………………….. 
 
Dostawa i montaż mebli biurowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: 
1. Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeo stwierdzając, 
że usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową. x/ 
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy x/ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie ………. w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron 
 
Ze strony Zamawiającego       Ze strony Wykonawcy  
 
..........................................      .................................. 
 
x/ niepotrzebne skreślid  
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Załącznik nr 2 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13*1+ 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”. 
 
1) Administratorem danych jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Lodzi z siedzibą 91-729 Łódź, ul. Smutna 28, e-mail: info@word.lodz.pl. 
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktowad się: Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany  
w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, realizacji Umowy i kontaktów, a 
także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie 
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RORO. 

4) Dane osobowe mogą byd udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem 
na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych lub organom paostwa na podstawie przepisów prawa. 

5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także 
przez okres przedawnienia roszczeo wynikających z Umowy. 

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu 

decyzji; 
10) Dane osobowe mogą nie będą transferowane do paostw trzecich poza obszar EOG ani do 

organizacji międzynarodowej.  
 


