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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

OLNE 
Zamawiającym jest: 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  

Pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP PL: 896-000-54-08 

REGON: 00000-1301 

Tel. 071 37-52-793 

e-mail: justyna.wyporska@uwr.edu.pl  

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń dziekanatu WNZKŚ w budynku przy 

ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu”. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
Pożądany termin wykonania zamówienia to 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

   
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 

4.1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez wykonawcę. 

4.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4.4.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.5.  Treść oferty musi być zgodna z treścią ZO. 

4.6.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. 

4.7.  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane 

przez wykonawcę. 

4.8.  Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

4.9.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 

wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

4.10.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
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4.11.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.12.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

4.13.  Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez     

wykonawcę. 

4.14.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4.15.  Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ZO, 

b) pieczątkę firmową, 

c) datę przygotowania, 

d) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

e) czytelny podpis Wykonawcy, 

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

g) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom  podaje  się w punkcie 7 

Formularza Ofertowego). 

4.16.  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy, 

b) Uniwersytet Wrocławski Dziekanat WNZKŚ ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław  

c) OFERTA – „Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń dziekanatu WNZKŚ w budynku przy ul. 

Cybulskiego 30 we Wrocławiu”. 

 
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

 
5.1. Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:  

Dziekanat WNZKŚ Justyna Wyporska 

ul. Kuźnicza 35, p. II, pok. nr 3 

50-138 Wrocław  

do dnia 12.11.2019 do godz. 1100 

z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE WNZKŚ. 2019.JW”. 

5.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.11.2019 r., a wyniki zostaną przesłane Oferentom drogą 

elektroniczną. 

5.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

 



 
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

6.1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

6.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że  

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 
7.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 

7.1. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia. 

7.2. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku. 

7.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

7.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 
8.  BADANIE OFERT 

 

 

8.1.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

8.2.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny.  

8.3.  Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
9.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 

9.1.  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następującego kryterium oceny 

ofert: 

Cena – 100% 

9.2.  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

9.3.  Punkty za kryterium „CENA” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

9.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

 



 
10.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

10.1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu. 

 
11.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

 

Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
13.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

13.1.  Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do ZO. 

13.2.  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której 

mowa w pkt 13.1. 

13.3. Zamawiający nie przewiduje zmian do zawartej umowy. 

 

14.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZO 
 

 

14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie na piśmie na adres: Uniwersytet Wrocławski, 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław z dopiskiem: „Nr 

postępowania: WNZKŚ.2410.3.2019.JW” lub pocztą elektroniczną na adres: justyna.wyporska@uwr.edu.pl 

14.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

 
15.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

15.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

15.2. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną. 
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15.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane 

dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

15.4. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję – skan pisma - za pomocą e-mail, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.    

15.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że 

korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail  podany przez wykonawcę została mu doręczona w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.   

15.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Uniwersytet Wrocławski  

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  

Dziekanat  

ul. Kuźnicza 35 

50-138 Wrocław  

15.7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem  

postępowania:  WNZKŚ.2410.3.2019.JW 

15.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

Justyna Wyporska – dziekanat WNZKŚ, godziny pracy 800 – 1500. 

 

 
16.  DODATKOWE INFORMACJE 

17. ACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
16.1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

16.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

16.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,  

 zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,  

 unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty,  

 ustalenia wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

16.4. Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku 

pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta 

roszczenia względem UWr o zawarcie umowy. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

NR WNZKŚ.2410.3.2019.JW 
18.  

19.  DODATKOWE INFORMACJ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

20. ACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
   
 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń dziekanatu WNZKŚ 

w budynku przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu”. 

 
 

Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną 
 

Pomieszczenia, do których należy dostarczyć meble znajdują się na III piętrze budynku przy ul. 

Cybulskiego 30. 

 

I. Sekretariat 

 

Bn.1- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 240x150xh75cm zaokrąglone 

wewnątrz- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca na od blatu 

do podłogi z płyty wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Mebel 

na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca 

dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych 

malowanych proszkowo w kolorze szarym. Pod biurkiem od strony wewnętrznej będzie zainstalowana 

szafka na cokole wys. 6 cm z jedna półką zamykana drzwiczkami zamykanymi na kluczyk szerokości 50 

cm i głębokości równej głębokości blatu. Drzwiczki pojedyncze z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 

18 mm z obrzeżami z PVC. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę. Półka pod klawiaturę o 

wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm w tym samym kolorze co blat 

biurka. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Konstrukcja mocująca półkę do blatu 

biurka od spodu z takiej samej płyty jak półka, przy czym obrzeża oklejone laminatem. Półka do 

konstrukcji zamontowana za pomocą szyn jezdnych meblowych w kolorze czarnym. Po zamontowaniu 

przestrzeń robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki 

zamontować do biurka we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

- 2 szt.; jedno „lewe” i jedno „prawe”. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 2.1 

 

C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z trzema 

szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym 

co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC. Trzy fronty 

szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm z płyty wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem 

drewnopodobnym z zamkiem na kluczyk w najwyższej szufladzie. Spód szuflady wykonany z twardego 

HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył 

kontenerka pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w 

kolorze mebli. Lico frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian 

bocznych oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie relingów z 

aluminium matowego.- 2 szt.; 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3 

 

L- lada podawcza o wymiarach ok. 350x52xh102cm z nadstawką. Wszystkie elementy z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. W polach zewnętrznych przewidzieć po dwie półki 

otwarte z dostępem od strony pracownika. Pola wewnętrzne wypełnione półkami z dostępem od strony 

klienta zamykane pojedynczymi drzwiczkami z chwytami w formie relingu w kolorze aluminium 

matowego. Cała lada na cokole o wysokości 6 cm. 



Półki podparte w środku swojej rozpiętości oraz na końcu. Nadstawka będzie podzielona na 4 

przestrzenie pionowymi płytami.- 1 szt. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 4 

 

PS.1- Półka naścienna o wymiarach 151,8(szerokość filarka międzyokiennego)x33xh106,5 cm - Półka z 

płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm. Półka będzie składała się z trzech elementów poziomych 

oraz dwóch pionowych umieszczonych na końcach. W elementach poziomych wykonać otwór na pion 

centralnego ogrzewania. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Wykonawca powiesi je na ścianach 

murowanej.- 1 szt. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5 

 

SzP.1- szafa z drzwiami przesuwnymi o wym.: szer. 561,6 cm, gł. 40 cm. wys. 287,6 cm- wyposażona 

w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych 

z taśmy PVC. Wewnątrz 7 półek z regularnymi prześwitami  z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. 

Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiami 

przesuwnymi o gr. 18 mm z zamkiem na kluczyk. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z 

twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwi nie może wystawać poza 

obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do 

drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na cokole wys. ok. 6 cm. Trzecia półka od 

dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Szafa podzielona na 

6 równych przestrzeni pionowymi ścianami z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy 

PVC. W poziomie dwóch półek ściany boczne i usztywniające będą skręcone celem usztywnienia szafy 

zapobiegającego uginaniu półek.- 1 szt. 
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S.8- stolik przyścienny o wymiarach 40x80xh montażu 110cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty wiórowej 

melaminowanej z obrzeżem z taśmy PVC. Blat ma być zamontowany ściany na stałe w sposób 

umożliwiający oparcie się na nim i wypełnianie pisemnie dokumentów. 

 

II. Pokój Kierownika Dziekanatu 

 

Bn.2- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 200x200xh75cm zaokrąglone 

wewnątrz- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty 

wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Mebel na nóżkach wys. 

ok. 1 cm. W meblach wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli 

będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych proszkowo w 

kolorze szarym. Pod jednym ze skrzydeł przewidzieć dwie półki o gł. 35 cm i dług. 130 cm. Pierwsza z 

nich na cokole wys. 6 cm., druga w połowie wysokości. Półki podparte w połowie szerokości i na końcu 

płytami pionowymi. Pod biurkiem od strony wewnętrznej będzie zainstalowana szafka na cokole wys. 6 

cm z jedna półką zamykana drzwiczkami zamykanymi na kluczyk szerokości 50 cm i głębokości równej 

głębokości blatu. Drzwiczki pojedyncze z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm. Po drugiej 

stronie blok trzech szuflad o szerokości 50 cm i głębokości blatu biurka. Szuflady z zamkiem 

centralnym jak z kontenerkach C.1. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę. Półka pod klawiaturę o 

wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm w tym samym kolorze co blat 

biurka. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Konstrukcja mocująca półkę do blatu 

biurka od spodu z takiej samej płyty jak półka, przy czym obrzeża oklejone laminatem. Półka do 

konstrukcji zamontowana za pomocą szyn jezdnych meblowych w kolorze czarnym. Po zamontowaniu 

przestrzeń robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki 

zamontować do biurka we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.- 1 szt. 
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C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z trzema 

szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym 

co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC. Trzy fronty 

szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem drewnopodobnym z 

zamkiem na kluczyk w najwyższej szufladzie. Spód szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze 

mebla. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył kontenerka pełny (z 

jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 



frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian bocznych oraz zamykając 

się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie relingów z aluminium matowego.- 1 

szt.; 
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Sz.1- komoda na segregatory o wym.: szer. 300 cm, gł. 40 cm. wys. 114 cm- wyposażona w zamek 

zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC. 2 

półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVCElementy podpierające półki muszą być schowane w grubości 

półki. Komoda zamykana czterema parami drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o 

gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na 

drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 

3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz 

zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium 

matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm. W środku komoda podzielona trzema ścianami pionowymi z 

płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC.- 1 szt. 
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Sz.2- komoda na dokumenty o wym.: szer. 150 cm, gł. 48 cm. wys. 75 cm- wyposażona w zamek 

zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian 

bocznych z taśmy PVC. 1 półka z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Elementy 

podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Komoda zamykana trzema drzwiczkami 

pojedynczymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z zamkiem na kluczyk. 

Drzwiczki środkowe będa przezszklone (szkło klejone z folią transparentną wewnątrz) z obramówką gr. 

18 mm i szerokości 50 mm z tego samego materiału co reszta witryny. Zastosować co najmniej dwa 

zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 

mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i 

dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z 

aluminium matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm. W środku komoda podzielona dwiema ścianami 

pionowymi z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty.- 

1 szt. 
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PS.2- Półka naścienna o wymiarach 150x38xh30cm- Konstrukcja półki wieńcowa, wykonana z płyty 

wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian 

bocznych z taśmy PVC gr. 1 mm w kolorze płyty. Półka podzielona na 4 równe przestrzenie z płyty 

wiórowej melaminowanej. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Wykonawca powiesi 

je na ścianie murowanej.- 1 szt. 
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SzU.1- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 60m, gł. 60 cm. wys. 205 cm- wyposażona w 

dwa zamki zamykane na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych 

z taśmy PVC. Wewnątrz zamontować trzy półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 

płyty. Szafa zamykana pojedynczymi drzwiczkami z płyty melaminowanej gr. 18 mm  zamykanymi na 

kluczyk. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) 

wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może 

wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 

Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm. Trzecia 

półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku 

szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej me laminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 

2 mm w kolorze płyty. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w 

rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów.- 1 szt. 
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S.7- ława o wym.: 100x70xh63cm- Blat z płyty wiórowej melaminowanej gr. min. 25 mm. Z jednej 

strony blatu narożniki będą zaokrąglone (R=10 cm). Konstrukcję wsporczą blatu wykonać w kształcie 

dwuteowym z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm. W środku prześwitu pomiędzy podłogą a 



blatem umieścić półkę po obu stronach. Obrzeża blatu i konstrukcji wsporczej (także dolne krawędzie 

ścian bocznych i frontowych) wykonać z taśmy PVC. 

 

III. Pokój informatyka 

 

Bn.3- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 140x140xh75cm zaokrąglone 

wewnątrz- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty 

wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Mebel na nóżkach wys. 

ok. 1 cm. W meblach wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli 

będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych proszkowo w 

kolorze szarym. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę. Półka pod klawiaturę o wymiarach 

40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm w tym samym kolorze co blat biurka. 

Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Konstrukcja mocująca półkę do blatu biurka 

od spodu z takiej samej płyty jak półka, przy czym obrzeża oklejone laminatem. Półka do konstrukcji 

zamontowana za pomocą szyn jezdnych meblowych w kolorze czarnym. Po zamontowaniu przestrzeń 

robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki zamontować 

do biurka we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.- 1 szt. 
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C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z trzema 

szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym 

co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w 

kolorze mebli. Trzy fronty szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC laminowanej 

fabrycznie laminatem drewnopodobnym z zamkiem centralym na kluczyk w najwyższej szufladzie. 

Spód szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie 

wykorzystywać wymiary frontów. Tył kontenerka pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF 

o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico frontów nie może wystawać poza obrys 

elementów górnego, dolnego i ścian bocznych oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 

Uchwyty do frontów w formie relingów z aluminium matowego.- 1 szt.; 
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SzU.1- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 60m, gł. 60 cm. wys. 205 cm- wyposażona w 

dwa zamki zamykane na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych 

z taśmy PVC. Wewnątrz zamontować dwie półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. Szafa zamykana 

pojedynczymi drzwiczkami z płyty melaminowanej gr. 18 mm  zamykanymi na kluczyk. Zastosować co 

najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o 

grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys 

elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek 

w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm. Trzecia półka od dołu 

skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku szafy 

dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej me laminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC. Nad i pod 

półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy 

otworów umożliwiających regulację wysokości prześwitów.- 1 szt. 
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R.1- regał otwarty na segregatory o wym.: szer. 140 cm, gł. 30 cm. wys. 133 cm. Wszystkie elementy 

regału z płyty wiórowej melaminowanej. Konstrukcja regału wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych 

z taśmy PVC. 2 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. Elementy podpierające półki muszą być 

schowane w grubości półki. Tył regału pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości 

nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Mebel na cokole o wys. 6 cm. Pośrodku regału dodatkowa 

ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej.  Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami 

na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację 

wysokości prześwitów. Połączenia poszczególnych składowych elementów szafy i wykonać za pomocą 

łączników mechanicznych ukrytych. 
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IV.  Pokój Prodziekanów 

 

Sz.2- komoda na dokumenty o wym.: szer. 150 cm, gł. 48 cm. wys. 75 cm- wyposażona w zamek 

zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC. 1 

półka z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. Elementy podpierające półki muszą być schowane w 

grubości półki. Komoda zamykana trzema drzwiczkami pojedynczymi z płyty wiórowej melaminowanej 

o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z zamkiem na kluczyk. Drzwiczki środkowe będą przeszklone (szkło 

klejone z folią transparentną wewnątrz) z obramówką gr. 18 mm i szerokości 50 mm z tego samego 

materiału co reszta witryny. Zastosować co najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Tył szafy pełny (z 

jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 

drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się 

chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na 

cokole o wys. 6 cm. W środku komoda podzielona dwiema ścianami pionowymi z płyty wiórowej 

melaminowanej. - 1 szt. 
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SzP.2- szafa z drzwiami przesuwnymi o wym.: szer. 130 cm, gł. 40 cm. wys. 260 cm- wyposażona w 

zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC. 

Pośrodku szafa podzielona na dwie części: pustą przestrzeń oraz z półkami. 4 półki z płyty wiórowej z 

obrzeżami z PVC. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa zamykana 

drzwiami przesuwnymi o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z zamkiem na kluczyk. Tył szafy pełny (z 

jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 

drzwi nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować 

pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel bez cokołu, na 

nóżkach wys. ok. 1 cm pozwalających na łatwe wyregulowanie poziomu z wnętrza szafy. Trzecia półka 

od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku szafy 

dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej 

ze ścianami na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających 

regulację wysokości prześwitów. 
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S.1- stół konferencyjny  o wym.: 280x100xh75cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty wiórowej 

melaminowanej z obrzeżem z taśmy PVC. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. profil stalowy 40x20 mm) i 

nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze 

wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołu na 100 kg. Belki wzdłużne będą 

przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w 

kolorze szarym. W nogach zamontować system regulacji wysokości. 

 

V. Archiwum 

 

Z.1.1- zabudowa ściany w archiwum o wym.: szer. ok. 375 cm (cała szerokość pomieszczenia), gł. 40 

cm., wys. 287 cm (cała możliwa wysokość pomieszczenia). Będzie się składała z 5 identycznych 

modułów. Konstrukcja zabudowy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża 

elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych i pośrednich z taśmy PVC. 

6 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki 

muszą być schowane w grubości półki. Część każdego z modułów (pole A) zamykana drzwiczkami 

podwójnymi z płyty wiórowej z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z 

zamkiem na kluczyk obejmuje jeden dolny prześwit o wysokości 45 cm. Zastosować dwa zawiasy na 

drzwiczki. Tył zabudowy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej 

niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego 

oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z 

aluminium matowego. Zabudowa na cokole wys. 6 cm. Pierwsze półki od dołu (stanowiące zwieńczenie 

części zamykanych) oraz czwarte i szóste skręcone na stałe ze ścianami bocznymi i pośrednimi w celu 

usztywnienia ścian bocznych i pośrednich. Po lewej stronie przewidzieć blendę szerokości ok. 5 cm i 

wysokości całej zabudowy. 

Zabudowę może być wykonana jako jeden element. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10. 

 



Z.1.2 zabudowa ściany w archiwum o wym.: szer. ok. 400 cm (cała szerokość pomieszczenia), gł. 40 

cm., wys. 287 cm (cała możliwa wysokość pomieszczenia). Będzie się składała z 5 identycznych 

modułów. Konstrukcja zabudowy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża 

elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych i pośrednich z taśmy PVC. 

6 półek z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki 

muszą być schowane w grubości półki. Część każdego z modułów (pole A) zamykana drzwiczkami 

podwójnymi z płyty wiórowej z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z 

zamkiem na kluczyk obejmuje jeden dolny prześwit o wysokości 45 cm. Zastosować dwa zawiasy na 

drzwiczki. Tył zabudowy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej 

niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego 

oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z 

aluminium matowego. Zabudowa na cokole wys. 6 cm. Pierwsze półki od dołu (stanowiące zwieńczenie 

części zamykanych) oraz czwarte i szóste skręcone na stałe ze ścianami bocznymi i pośrednimi w celu 

usztywnienia ścian bocznych i pośrednich. Po lewej stronie przewidzieć blendę szerokości ok. 5 cm i 

wysokości całej zabudowy. 

Zabudowę może być wykonana jako jeden element. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 10. 

 

VI. Pokój Spraw Socjalnych 

 

Bn.4- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 180x100xh75cm zaokrąglone 

wewnątrz- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty 

wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Mebel na nóżkach wys. 

ok. 1 cm. W meblach wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli 

będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych proszkowo w 

kolorze szarym. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę. Półka pod klawiaturę o wymiarach 

40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm w tym samym kolorze co blat biurka. 

Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Konstrukcja mocująca półkę do blatu biurka 

od spodu z takiej samej płyty jak półka, przy czym obrzeża oklejone laminatem. Półka do konstrukcji 

zamontowana za pomocą szyn jezdnych meblowych w kolorze czarnym. Po zamontowaniu przestrzeń 

robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki zamontować 

do biurka we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.-1 szt. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 2.4 

 

C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z trzema 

szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym 

co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC. Trzy fronty 

szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC laminowanej fabrycznie laminatem 

drewnopodobnym z zamkiem na kluczyk w najwyższej szufladzie. Spód szuflady wykonany z twardego 

HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył 

kontenerka pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w 

kolorze mebli. Lico frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian 

bocznych oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie relingów z 

aluminium matowego.- 2 szt.; 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3 

 

SzU.2- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 90 cm, gł. 60 cm. wys. 215 cm- wyposażona w 

dwa zamki zamykane na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych 

z taśmy PVC. Wnętrze szafy podzielone na dwie części: ubraniową i na dokumenty. W części 

ubraniowej zamontować 3 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. W przestrzeni przeznaczonej na 

odzież zamontować wysuwany pręt na wieszaki. W części na dokumenty zamontować 4 półki z płyty 

wiórowej z obrzeżami z PVC. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa 

zamykana (pole A) drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej  gr. 18 mm z obrzeżami 

z PVC gr. 2 mm w kolorze płyty z dwoma zamkami (umożliwiającymi niezależne zamykanie skrzydeł). 

na kluczyk powtarzającymi podział wnętrza szafy. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. 

Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w 

kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz 

zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium 



matowego. na cokole wys. 6 cm. Trzecia półka od dołu skręcona na stałe ze ścianami bocznymi w celu 

usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku szafy dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeże wykonać z taśmy PVC. Nad i pod półkami (oprócz tej skręconej ze ścianami 

na sztywno) nawiercić w rozstawie co 32 mm po dwa rzędy otworów umożliwiających regulację 

wysokości prześwitów 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 

 

PS.3- Półka naścienna o wymiarach 180x35xh30cm- Konstrukcja półki wieńcowa, wykonana z płyty 

wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian 

bocznych z taśmy PVC. Półka podzielona na 3 równe przestrzenie z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Wykonawca powiesi je na ścianie murowanej.- 

1 szt. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5 

 

Sz.3- szafa biurowa na dokumenty z nadstawką o wym.: szer. 190 cm, gł. 40 cm. wys. 125,6+139,9 

cm- wyposażona w zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty 

wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian 

bocznych z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Dwie półki w szafie i trzy półki w nadstawce z płyty 

wiórowej z obrzeżami z PVC. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Szafa 

i nadstawka zamykane w sumie czterema parami drzwiczek podwójnych z płyty wiórowej 

melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC każde z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej 

trzy zawiasy na drzwiczki. Tył szafy i nadstawki pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o 

grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys 

elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek 

w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na cokole wys. 6 cm. Trzecia półka od dołu skręcona 

na stałe ze ścianami bocznymi w celu usztywnienia ścian bocznych. Pośrodku szafy i nadstawki 

dodatkowa ściana pionowa z płyty wiórowej melaminowanej. - 1 szt. 
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VII. Pokój Pełnomocnika Dziekana 

 

Bn.5- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 150x200xh75cm zaokrąglone 

wewnątrz- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty 

wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Mebel na nóżkach wys. 

ok. 1 cm. W meblach wykonać 2 przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli 

będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów stalowych malowanych proszkowo w 

kolorze szarym. Pod skrzydłem długości 150 cm przewidzieć dwie półki o gł. 35 cm i szer. 100 cm. 

Pierwsza z nich na cokole wys. 6 cm., druga w połowie wysokości. Półki podparte w połowie szerokości i 

na końcu płytami pionowymi. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę. Półka pod klawiaturę o 

wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18mm w tym samym kolorze co blat 

biurka. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. Konstrukcja mocująca półkę do blatu 

biurka od spodu z takiej samej płyty jak półka, przy czym obrzeża oklejone laminatem. Półka do 

konstrukcji zamontowana za pomocą szyn jezdnych meblowych w kolorze czarnym. Po zamontowaniu 

przestrzeń robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki 

zamontować do biurka we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.- 1 szt. 
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C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z trzema 

szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym 

co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w 

kolorze mebli. Trzy fronty szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC laminowanej 

fabrycznie laminatem drewnopodobnym z zamkiem na kluczyk w najwyższej szufladzie. Spód szuflady 

wykonany z twardego HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma maksymalnie wykorzystywać 

wymiary frontów. Tył kontenerka pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie 

mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico frontów nie może wystawać poza obrys elementów górnego, 

dolnego i ścian bocznych oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w 

formie relingów z aluminium matowego.- 1 szt.; 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3 

 



SzU.1- szafa na dokumenty/ubraniowa o wym.: szer. 60 cm, gł. 60 cm. wys. 205 cm- wyposażona w 

dwa zamki zamykane na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej. Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych 

z taśmy PVC. Wewnątrz zamontować 2 półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. W przestrzeni 

przeznaczonej na odzież zamontować pręt na wieszaki. Elementy podpierające półki muszą być 

schowane w grubości półki. Szafa zamykana drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej  

gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z zamkiem. Zastosować co najmniej cztery zawiasy na drzwiczki. Tył 

szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w 

kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz 

zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium 

matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm.- 1 szt. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 9 

 

Sz.4- komoda na segregatory o wym.: szer. 200 cm, gł. 40 cm. wys. 150 cm- wyposażona w zamek 

zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC. Obrzeża ścian bocznych z taśmy PVC. 3 

półki z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości 

półki. Komoda zamykana dwiema parami drzwiczkami podwójnymi z płyty wiórowej melaminowanej o 

gr. 18 mm z obrzeżami z PVC z zamkiem na kluczyk. Zastosować co najmniej trzy zawiasy na 

drzwiczki. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 

3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz 

zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium 

matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm. W środku komoda podzielona jedną ścianą pionową z płyty 

wiórowej melaminowanej.- 1 szt. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 8 

 

S.2- stolik kwadratowy o wymiarach blatu 60x60cm i wysokości 62 cm.- Blat z płyty wiórowej 

melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża wykonać z taśmy PVC. Konstrukcję wsporczą blatu 

wykonać w kształcie dwuteowym z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm. 

 

VIII. Gabinet Dziekana 

 

Bn.6- biurko komputerowe narożne z półką na klawiaturę o wymiarach 150x200xh75cm zaokrąglone 

wewnątrz- Wszystkie elementy z płyty wiórowej melaminowanej. Boki i płyta usztywniająca z płyty 

wiórowej melaminowanej oklejonej fabrycznie. Obrzeża wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze 

mebli. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać 2 przepusty na kable w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. Blat biurka nie może się uginać więcej niż 0,3 cm pod obciążeniem 

50 kg. Wykonawca dobierze, jeżeli będzie konieczna, dodatkową konstrukcję wsporczą z elementów 

stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym. Pod skrzydłem długości 150 cm przewidzieć dwie 

półki o gł. 35 cm i dług. 100 cm. Pierwsza z nich na cokole wys. 6 cm., druga w połowie wysokości. 

Półki podparte w połowie szerokości i na końcu płytami pionowymi. Biurko wyposażone w półkę na 

klawiaturę. Półka pod klawiaturę o wymiarach 40x55cm- Półka z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 

18mm w tym samym kolorze co blat biurka. Obrzeże wykonać z taśmy PVC gr. 2mm w kolorze półki. 

Konstrukcja mocująca półkę do blatu biurka od spodu z takiej samej płyty jak półka, przy czym obrzeża 

oklejone laminatem. Półka do konstrukcji zamontowana za pomocą szyn jezdnych meblowych w 

kolorze czarnym. Po zamontowaniu przestrzeń robocza na ręce pomiędzy spodem blatu biurka a 

wierzchem półki ma wynosić 9cm. Półki zamontować do biurka we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu.- 1 szt. 
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C.1- kontenerek biurowy na kółkach o wym. ok. wys. 60cm, gł. 55cm, szer. 42cm. z trzema 

szufladami. Konstrukcja kontenerka wieńcowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej (tym samym 

co biurka). Obrzeża elementów górnego, dolnego i ścian bocznych wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w 

kolorze mebli. Trzy fronty szuflad z płyty wiórowej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm z płyty 

wiórowej laminowanej fabrycznie laminatem drewnopodobnym z zamkiem na kluczyk w najwyższej 

szufladzie. Spód szuflady wykonany z twardego HDF w kolorze mebla. Konstrukcja szuflad ma 

maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Tył kontenerka pełny (z jednego kawałka) wykonany z 

twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico frontów nie może wystawać 

poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian bocznych oraz zamykając się mają się chować 

pomiędzy nimi. Uchwyty do frontów w formie relingów z aluminium matowego.- 1 szt.; 



Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 3 

 

Sz.5- komoda na segregatory/socjalna o wym.: szer. 160 cm, gł. 45 cm. wys. 87 cm- wyposażona w 

zamek zamykany na kluczyk. Konstrukcja szafy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. 

Obrzeża elementów górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian 

bocznych z taśmy PVC w kolorze płyty. 1 półka z płyty wiórowej z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 

płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w grubości półki. Komoda w części z półkami 

zamykana jedną parą drzwiczek podwójnych z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami 

z PVC w kolorze płyty z zamkiem na kluczyk, a w części socjalnej drzwiami dostosowanymi do lodówki 

przeznaczonej do zabudowy. Zastosować co najmniej dwa zawiasy na drzwiczki. Pod przestrzenią na 

lodówkę wykonać jedną szufladę wg opis jak w kontenerku C.1. Tył szafy pełny (z jednego kawałka) 

wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico drzwiczek nie może 

wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się chować pomiędzy nimi. 

Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Mebel na cokole o wys. 6 cm. W 

środku komoda podzielona jedną ścianą pionową z płyty wiórowej melaminowanej.- 1 szt. 
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S.3- stół prostokątny z zaokrąglonymi (r=20 cm) narożnikami o wymiarach blatu 100x60cm i 

wysokości 62 cm.- Blat z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm. Obrzeża wykonać z taśmy 

PVC w kolorze blatu. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. profil stalowy 40x20 mm) i nogi (np. profil 

zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) dobierze wykonawca, przy 

założeniu dopuszczalnego obciążenie stołu na 100 kg. Belki wzdłużne będą przykręcane ram 

końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. W 

nogach zamontować system regulacji wysokości. 

 

Z.2- zabudowa ściany w gabinecie Dziekana o wym.: szer. ok. 280,8 cm, gł. 51 cm., wys. 205 cm. 

Będzie się składała z 5 modułów: 

 2 zewnętrzne o szer. 60 cm z pięcioma półkami zamykane drzwiczkami pojedynczymi z płyty 

wiórowej z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżami z PVC gr. 2 mm w kolorze 

płyty z zamkiem na kluczyk; 

 2 kolejne o szer. 60 cm z pięcioma półkami zamykane drzwiczkami pojedynczymi przeszklonymi 

(szkło klejone z folią transparentną wewnątrz) z obramówką gr. 18 mm i szerokości 50 mm z 

tego samego materiału co reszta witryny; 

 środkowy moduł o szer. 50 cm z trzema szufladami na dole. Spód szuflady wykonany z 

twardego HDF w kolorze mebla. Zastosować prowadnice kulkowe z samodomykiem. Konstrukcja 

szuflad ma maksymalnie wykorzystywać wymiary frontów. Lico frontów nie może wystawać 

poza obrys elementów górnego, dolnego i ścian bocznych oraz zamykając się mają się chować 

pomiędzy nimi. Powyżej przestrzeń z dwoma półkami zamykana drzwiczkami pojedynczymi 

przeszklonymi (szkło klejone z folią transparentną wewnątrz) z obramówką gr. 18 mm i 

szerokości 50 mm z tego samego materiału co reszta witryny; 

Konstrukcja zabudowy wieńcowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Obrzeża elementów 

górnego i dolnego wykonać z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Obrzeża ścian bocznych i 

pośrednich z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Elementy podpierające półki muszą być schowane w 

grubości półki. Zastosować cztery zawiasy na duże drzwiczki i trzy na mniejsze. Tył zabudowy pełny (z 

jednego kawałka) wykonany z twardego HDF o grubości nie mniejszej niż 3 mm w kolorze mebli. Lico 

drzwiczek nie może wystawać poza obrys elementu górnego i dolnego oraz zamykając się mają się 

chować pomiędzy nimi. Uchwyty do drzwiczek w formie relingów z aluminium matowego. Zabudowa na 

cokole wys. 6 cm. Środkowe półki skręcone na stałe ze ścianami bocznymi i pośrednimi w celu 

usztywnienia ścian bocznych i pośrednich. 

Zabudowę może być wykonana jako jeden element. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 14 

 

IX. Sala Rady Wydziału 

 

S.4- stół prezydialny o wymiarach 80x800xh75cm- Wszystkie elementy stołu z płyty wiórowej me 

laminowanej gr min 25 mm. Obrzeża wykonać z taśmy PVC w kolorze stołu. Minimalna grubość 

elementów jak na rysunku nr 2. Mebel na nóżkach wys. ok. 1 cm. W meblach wykonać przepusty na 

kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. profil stalowy 

40x20 mm) i nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica min. 4cm) 

dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołu na 100 kg. Belki wzdłużne będą 



przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo w 

kolorze szarym. W nogach zamontować system regulacji wysokości. Wzdłuż jednego dłuższego brzegu 

na nogach zamontować płytę zaślepiającą po całej wysokości i szerokości stołu 

W stołach zamontować uchylne złącza multimedialne w kolorze szarym o układzie gniazd: 

 2 szt.: 1x230V, 1xHDMI, 2xRJ45; 

 2 szt.: 1x230V, 2xRJ45. 

Należy przewidzieć dostarczenie odpowiedniej ilości przewodów do podłączenia złączy z gniazdami z 

podłodze. Stół może być wykonany z nie więcej niż 4 elementów. 

Minimalna grubość elementów i szczegółowe wymiary wg Załącznika nr 5 

 

S.5.1- stół konferencyjny o wym.: 210x100xh75cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty wiórowej 

melaminowanej z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. 

profil stalowy 40x20 mm) i  4 nogi (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica 

min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołu na 100 kg. Belki 

wzdłużne będą przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej 

proszkowo w kolorze szarym. W nogach zamontować system regulacji wysokości. 

 

S.5.2- stół konferencyjny o wym.: 280x100xh75cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty wiórowej 

melaminowanej z obrzeżem z taśmy PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Konstrukcję wsporczą blatu, (np. 

profil stalowy 40x20 mm) i 6 nóg (np. profil zamknięty kwadratowy min. 4x4 cm lub okrągły średnica 

min. 4cm) dobierze wykonawca, przy założeniu dopuszczalnego obciążenie stołu na 100 kg. Belki 

wzdłużne będą przykręcane ram końcowych. Konstrukcja wsporcza i nogi wykonane ze stali malowanej 

proszkowo w kolorze szarym. W nogach zamontować system regulacji wysokości. 

 

X. Pokój socjalny 

 

S.6- stoły przyścienny składany o wymiarach 60x120xh montażu 75cm- Blat gr. min. 25 mm z płyty 

wiórowej melaminowanej z obrzeżem z taśmy PVC. Blat ma być zamontowany ściany. Blat wyposażyć 

w odpowiednią ilość wsporników umożliwiających bezproblemowe składanie i rozkładanie przez jedną 

osobę zapewniających bezpieczne użytkowanie w pozycji rozłożonej. Lokalizacja wsporników powinna 

umożliwiać korzystanie ze stołu przez 4 osoby jednocześnie (2 osoby na szczytach i dwie wzdłuż 

dłuższej krawędzi. 

 

Kolorystyka: 

Wszystkie blaty biurek, stołów i stolików, fronty szuflad, drzwi i drzwiczki szaf, szafek, komód i 

zabudów, a także w całości półki PS.1, PS.2 i PS.3 wykonać z płyty o dekorze grafitowym, zbliżonym do 

koloru ciemnych drzwi do pokoi, np. U 3114 PE Grafitowy z kolekcji SWISS KRONO lub innym wizualnie 

równoważnym. 

Wszystkie podpory, elementy usztywniające, ściany boczne i pośrednie, półki wewnętrzne, wieńce 

dolne i górne oraz cokoły wykonać z płyty o dekorze popielatym, zbliżonym do koloru jasnych drzwi do 

pokoi, np. U 112 PE Popiel z kolekcji SWISS KRONO lub innym wizualnie równoważnym. 

Składany stolik  S.6 wykonać z płyty o dekorze zbliżonym do dekoru wykonanych już mebli w pokoju 

socjalnym, czyli D 4103 SW Wiąz Lucerna z kolekcji SWISS KRONO lub innym wizualnie równoważnym. 

Wszystkie obrzeża PVC zastosować w kolorze płyty o grubości 2 mm za wyjątkiem półek wewnętrznych 

oraz wewnętrznych ścian usztywniających, gdzie dopuszcza się obrzeża PCV o gr. 1 mm. 

Wszystkie cokoły od strony pleców cofnięte, aby umożliwić dosunięcie pleców mebli do ściany. 

Wszystkie podane wymiary głębokości szaf, komód, zabudów i itp. oznaczają przestrzeń roboczą mebla 

bez drzwiczek. 

We wszystkich biurkach wykonać po dwa niezbędne przepusty na kable w kolorze płyty meblowej. 

Należy przewidzieć po dwa przepusty na mebel oraz otwory w miejscach przyłączy na ścianach. Miejsca 

przepustów i otworów zostaną ustalone z Zamawiającym w trakcie wizji lokalnej. 

Wszystkie elementy składowe poszczególnych mebli będą łączone na łączniki mechaniczne niewidoczne 

od zewnątrz i od wewnątrz. 

Półki na klawiaturę do biurek należy wykonać z płyt wiórowych melaminowanych tym samym o 

dekorze, co blaty. Wykonawca zamontuje je na miejscu montażu wg wskazówek Użytkownika. 

Wszystkie meble mają mieć możliwość wypoziomowania. 

Wykonawca ustawi dostarczone meble w pomieszczeniach wg wytycznych Użytkownika. Meble o 

wysokości powyżej 2,5 m Wykonawca zakotwi do ścian. 

 

 



 

UWAGA: 

Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji bezwzględnie odbędzie wizję lokalną celem 

potwierdzenia wymiarów oraz lokalizacji gniazd w ścianach. Niniejszy wymóg dotyczy w 

szczególności zabudów. W przypadku biurek wykonawca zweryfikuje wysokość płyty 

usztywniającej i głębokość płyt pionowych pod kątem zlokalizowanych w ścianach przyłączy 

elektrycznych i sieciowych. 

Przed przystąpienie do produkcji Wykonawca uzgodni ostateczną kolorystykę.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Zestawienie ilościowe mebli; 

Załącznik nr 2.1: Konstrukcja biurka Bn.1; 

Załącznik nr 2.2: Konstrukcja biurka Bn.2; 

Załącznik nr 2.3: Konstrukcja biurka Bn.3; 

Załącznik nr 2.4: Konstrukcja biurka Bn.4; 

Załącznik nr 2.5: Konstrukcja biurka Bn.5; 

Załącznik nr 2.6: Konstrukcja biurka Bn.6; 

Załącznik nr 3: Konstrukcja kontenera C.1; 

Załącznik nr 4: Konstrukcja lady L; 

Załącznik nr 5: Konstrukcja półek PS.1, PS.2 i PS.3; 

Załącznik nr 6: Konstrukcja szafy Sz.P.1; 

Załącznik nr 7: Konstrukcja komody Sz.1, Sz.2 i Sz.4 oraz regału R.1; 

Załącznik nr 8: Konstrukcja szaf SzU.1, SzU.2 i SzP.2 oraz komody Sz.5; 

Załącznik nr 9: Konstrukcja zabudów Z.1.1 i Z.1.2; 

Załącznik nr 10: Konstrukcja szafy Sz.3; 

Załącznik nr 11: Konstrukcja zabudowy Z.2. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

NR WNZKŚ.2410.3.2019.JW 

Zawarta  dnia  ……………………………. roku we Wrocławiu      

pomiędzy 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska   z siedzibą  we 50-

137 Wrocławiu  pl. Uniwersytecki 1 nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08   REGON  000001301  (VAT 

UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez  dra hab. Henryka Marszałka   prof. UWr  , dziekana Wydziału Nauk  o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska  Uniwersytetu Wrocławskiego  , działającego na podstawie pełnomocnictwa  

udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

a 

………………………………………………. 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą” 

zwanymi także łącznie stronami. 
§ 1 

Do umowy mają zastosowanie przepisy  - art. 4 pkt. 8 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843). 

§ 2 

1.Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie , dostawa i montaż  ………………………… …………………….. dla 

………………………………………………  Uniwersytetu Wrocławskiego mieszczącego  …………………………………………….   

we Wrocławiu. 

2.Szczegóły zamówienia określone są w ofercie Wykonawcy z dnia................................. 
§ 3 

1.Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie umowne w 

wysokości: 

netto:  ..................................... 

VAT 23%:  .....................................  

brutto   .....................................  

(słownie: …………………………………........................ złotych brutto.).      

   

Ustalona kwota brutto nie podlega zmianie. 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszt 

ubezpieczenia na czas transportu, dostawy, wniesienia, montażu mebli zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego, a także wywóz opakowań. 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy – przed dostawą i montażem mebli – należy: 

a). dokonanie wizji lokalnej w miejscu wskazanym przez osobę wskazaną przez zamawiającego do 

odbioru przedmiotu umowy, określenie na piśmie wymogów jakie powinien spełniać Zamawiający w 

celu sprawnej dostawy i montażu mebli najpóźniej na 7 dni przed dostawą oraz potwierdzenia na 

piśmie spełnienia tych warunków. 

b). zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ....... tygodni od dnia 

zawarcia umowy. Za dzień zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 

podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Dokładny termin montażu (dzień, godzina) zostanie ustalony przez strony w drodze porozumienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę wraz z montażem w sposób, który nie spowoduje 

pogorszenia stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu transportem własnym i na własny koszt  wszelkich 

zbędnych materiałów, odpadów i opakowań po dostarczonych meblach. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy z odpowiednimi certyfikatami i atestami  

oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym.  

 

§ 5 

1. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

a) ................................................................................ 



2. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

   b) ................................................................................... 

§ 6 

1. Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze 

VAT zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

2.Podstawą wystawienia faktury  jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, 

sporządzony po dostawie i zamontowaniu przedmiotu umowy w miejscu przeznaczenia.  

3.Protokół zdawczo -odbiorczy będzie określał: 

 datę odbioru  

 stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia 

 inne postanowienia 

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo: 

a). jeżeli wady nadają się do usunięcia – do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając termin na ich usunięcie – nie dłuższy niż 7 dni, 

b). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z mebli zgodnie z 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy, 

c). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , lecz umożliwiają korzystanie z mebli zgodnie z 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia ceny 

sprzedaży. 

5.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 

6.Koszt dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem 

napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcznej  gwarancji  jakości. Gwarancją objęte są 

wady wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

2.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady mebli rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez 

strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3  Umowy. 

3.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

4.Usługi gwarancyjne będą świadczone w  terminie nie  dłuższym niż 7 dni roboczych  licząc od dnia 

zgłoszenia usterki  e-mailem na adres wskazany do kontaktu:  

…………………………........................................ 

5.Jeżeli usługi gwarancyjnej nie będzie można wykonać w miejscu dostarczenia mebli, Wykonawca na 

swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego reklamowane 

meble. 

6.Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy. 

7.Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 3 

naprawy. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 4 naprawy. 

8.Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze 

naprawy w ciągu 14 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i 

koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

§ 8 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich 

wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 9 

1. Za nieterminowe wykonanie umowy Zamawiający  może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 

3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad  w trakcie odbioru i  w ramach gwarancji 

jakości  w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 6 ust. 4a  w  § 7. ust. 4  za każdy 

tydzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 10% maksymalnej ceny brutto określonej w §3 ust.1 Umowy. 
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§ 10 

1. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności w wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 11 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego . 

§ 12 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 13 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest zobowiązany do 

informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej, zmianie 

adresu firmy, adresu zamieszkania właściciela i współwłaścicieli, wszczęciu postępowania 

upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy , jak również jej rozwiązanie i odstąpienie  od niej wymagają dla 
swej ważności  formy pisemnej. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

………………………………       ……………………………… 

        Zamawiający              Wykonawca    
           

  

Data podpisania umowy:.............................................. 

 

Załączniki: 
1.Oferta Wykonawcy 
2.Protokół zdawczo-odbiorczy 
 
 
 
 
Umowę sporządziła J. Wyporska 

I.  

II. WZÓR UMOWY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

NR WNZKŚ.2410.3.2019.JW 

 

………………………………….., dnia …………………. 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

My, niżej podpisani:  

 

składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego i ubiegając się o udzielenie zamówienia na: 

„Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń dziekanatu WNZKŚ w budynku przy ul. Cybulskiego 30 we 

Wrocławiu” 

 
1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ZO oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w 

wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w niniejszym wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …......... stron. 

5. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: ….....................  

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *. 

6. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO i istotnymi 

postanowieniami umowy za: 

 

 

   netto    ............................................ PLN 

 

   podatek VAT (   %)  ............................................ PLN 

 

   brutto   ............................................ PLN 

 

  (słownie: …………………………........................................................................................................) 

7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez 

podwykonawców *: 

 

NAZWA WYKONAWCY  

ADRES  

NIP  

REGON  

TELEFON  

FAKS  

E-MAIL  



Lp. Opis części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zamawiający nie wymaga 
aby podawać dane identyfikujące podwykonawcę) 

  
  
  

W razie potrzeby wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze. 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ………………………………………… 

2) ………………………………………… 

3) ………………………………………… 

 

 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

  

* - o ile dotyczy 

 


