
Załącznik nr 3 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Zespołu Konserwacji 

obsługującego Domy Studenckie Uniwersytetu Wrocławskiego”. 

Klasyfikacja zgodnie z CPV: 

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy,  

44832000-1 - Rozpuszczalniki ,  

44832200-3 - Rozcieńczalniki ,  

24963000-2 - Produkty antykorozyjne,  

24910000-6 - Kleje,  

44921100-3 - Gips,  

44831000-4 - Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze,  

44192100-3 - Pianka z PCV , 

24951000-5 - Tłuszcze i smary ,  

24000000-4 - Produkty chemiczne  

44531510-9 - Śruby i wkręty,  

44192200-4 - Gwoździe,  

44531100-2 - Wkręty do drewna   

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa materiałów budowlanych 

stosowny do potrzeb Zespołu Konserwacji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. wykaz asortymentowo - ilościowy 

materiałów budowlanych zawiera Załącznik nr 1 a do SWZ. 

3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Wymogi Zamawiającego, dodatkowe informacje 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Zespołu Konserwacji każdą partię 

zamówionego asortymentu przez Zamawiającego na własny koszt i ubezpieczenie w 

terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia faksem lub pocztą 

elektroniczną. 

2. Dostawę każdej zamówionej partii asortymentu należy dostarczyć na adres Zespołu 

Konserwacji mieszczącego się w Domu Studenckim „Słowianka”, 50-363 Wrocław  

pl. Grunwaldzki 26.  



3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, 

jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w 

tracie transportu do miejsca dostawy.  

4. Dostarczany asortyment musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne 

bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej. 

5. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze 

specyfikacją techniczną. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez 

Zamawiającego jakości dostarczonego asortymentu, Wykonawca wymieni produkt na 

nowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą 

elektroniczną. 

6. Na dostarczane produkty Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej 

gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia okresowego raportu (raz na 

kwartał) o ilości, rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych dla Zamawiającego od 

początku obowiązywania umowy. 

 

     

 

 

 


