Nowy zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia Zespołu Szklono Przedszkolnego w Rożnowicach- Meble
w ramach projektu pn.: „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych
w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.
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Nazwa produktu
Opis produktu
WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA
Szafka do szatni
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze jasny buk. Tylna ściana biała, cokół ławki
w kolorze niebieskim. Pod górnymi półkami
wieszaki z potrójnymi uchwytami. Pod ławką
metalowa kratka na obuwie.
wym. 154cm x 50cm x 140,5 cm, wys. ławki 26
cm.
Szafka do szatni
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze jasny buk. Tylna ściana biała , cokół ławki
w kolorze niebieskim. Pod górnymi półkami
wieszaki z potrójnymi uchwytami. Pod ławką
metalowa kratka na obuwie. wym. 78cm x 50cm x
140,5 cm, wys. ławki 26 cm.
Półka łazienkowa
Wykonana z kolorowej płyty o wym. 86 cmx
37cm x 21 cm,
6 podwójnych wieszaczków, z otworami na 12
kubeczków
Półka łazienkowa
Wykonana z kolorowej płyty o wym. 72cm x
13cm x 30 cm,
5 podwójnych wieszaczków, z otworami na 5
kubeczków
Łóżeczko przedszkolne
Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i
kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia
rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone
brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci.
Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału
w formie siateczki w kolorze popielatym o wym.
133cmx57cmx15cm
Szafka z półeczkami
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze brzoza, półeczki z płyty HDF. Tylna
ściana wykonana z płyty HDF. Wym. szer. 105
cm, gł. 47 cm, wys. 114 cm
Szafka z półeczkami
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze brzoza, półeczki z płyty HDF. Tylna
ściana wykonana z płyty HDF. Wym. szer. 105
cm, gł. 47 cm, wys. 95 cm
Krzesełka kolorowe
Krzesło przedszkolne . Krzesło sztaplowane,
posiadające metalowy stelaż w kolorze żółtym.
Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi
nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane
siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki
drewnianej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o
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wzroście 108 - 121 cm. Wymiary krzesła: wys.
siedziska 31 cm.
9.

Krzesełka kolorowe

10.

Zestaw mebli
przedszkolnych

11.

Zestaw mebli
przedszkolnych

12.

Szafy wysokie

13.

Szafy wysokie

14.

Szafka

Krzesło przedszkolne. Krzesło sztaplowane,
posiadające metalowy stelaż w kolorze
czerwonym. Nogi krzesła zakończone
antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa
sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie
wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło
przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm.
Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm
Wykonany z płyty wiórowej laminowanej, kolorbrzoza, długość zestawu 492cm, wys. 120 cm,
zestaw Zestaw składa się z 7 elementów o
wymiarach wg dołączonego szkicu. Zestaw z
czerwonym cokołem. Wszystkie szafki z tyłu
mają wycięcia na listwę podłogową o wym.
ćwierć kole o promieniu 7 cm. Cokół licuje z
frontami.. Elementy zdobnicze nad szafkami w
formie nadstawki. Fronty drzwiczek z
naklejonymi aplikacjami spójnymi z tematyką
przewodnią. Drzwiczki szafek z wycięciami w
górnej krawędzi służące do otwierania (bez
uchwytów). Elementy zdobnicze - zagroda
wiejska.
Wykonany z płyty wiórowej laminowanej, kolorbrzoza, długość zestawu 492cm, wys. 120 cm,
zestaw Zestaw składa się z 7 elementów o
wymiarach wg dołączonego szkicu. Zestaw z
żółtym cokołem. Wszystkie szafki z tyłu mają
wycięcia na listwę podłogową o wym. ćwierć kole
o promieniu 7 cm. Cokół licuje z frontami..
Elementy zdobnicze nad szafkami w formie
nadstawki. Fronty drzwiczek z naklejonymi
aplikacjami spójnymi z tematyką przewodnią.
Drzwiczki szafek z wycięciami w górnej krawędzi
służące do otwierania (bez uchwytów). Elementy
zdobnicze - zoo.
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze brzoza. Szafa zabudowana składająca się
z 6 półek zabudowanych. Drzwi podwójne,
dzielone na wys. 88 cm z uchwytami ,zamykane
na zamki, gr. płyty 18 mm, wym. szer.92cm x
gł.45cm x wys.176 cm, elementy zdobnicze.
motywy zagrody wiejskiej 1szt , motywy Zoo 1
szt.
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze brzoza. Szafa zabudowana składająca się
z 3 półek zabudowanych. Drzwi podwójne wys.
88cm. z uchwytami, zamykane na zamki. 8
szuflad w 4 rzędach z uchwytami , umieszczone
pod szafkami zamykanymi. Fronty szuflad z płyty
wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, wym.
szer.92cm x gł. 45cm x 176 cm ,elementy
zdobnicze. motywy zagrody wiejskiej 2 szt,
motywy Zoo 2 szt.
Szafka ekspozycyjna przyścienna w kształcie
drzewa. Stelaż wykonany z płyty MDF w kolorze
zielonym z ażurowymi zdobieniami. 3 półki
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15.

Szafka

16.

Kanapa

17.

Pufy

18.

Suszarka

19.

Tablica

20.

Biblioteczka skośna

21.

Wykładzina dywanowa

22.

Biurko

23.

Krzesło

24.

Szafa

otwarte, wykonane z płyty wiórowej laminowanej
w kolorze zielonym. Środkowy słupek wykonany
z drewna. Podstawa z płyty wiórowej
laminowanej w kolorze grusza. Aplikacja trawa,
wykonana z PVC. Wymiary: szer. 132 cm, gł. 65
cm, wys. 150 cm.
Szafka ekspozycyjna otwarta w kształcie gruszki.
Szafka oraz podstawa wykonana z płyty wiórowej
laminowanej w kolorze żółtym. Aplikacja liścia
wykonana z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze zielonym. Wymiary: szer. 105 cm, gł. 54
cm, wys. 160 cm.
Kanapa zielona z średnio twardej gąbki,
wykonana ze skóry ekologicznej o wym.
dł.110cm x szer. 45cm x wys. 76cm, wys.
siedziska 25 cmz oparciem o ozdobnym kształcie.
Kostki do siedzenia. Wykonane z gąbki średnio
twardej, pokryte skórą ekologiczną , lekkie. W
różnych kolorach , w zestawie 5 szt.
Wym.: dł.30cm x szer.30 cmx wys.10 cm
Suszarka na kółkach do ułożenia prac
plastycznych, o wys. 90 cm.
25 poziomów do ułożenia prac wym. dł.43cm x
szer. 33cm x wys.90 cm, pokryta lakierem
epoksydowym.
Wykonana z korka, z obrzeżem drewnianym do
zawieszenia, wymiary szer.200cmx wys.100 cm
Biblioteczka stojąca, przeznaczona do
przechowywania książek, gier lub zabawek,
kącików tematycznych. Boki biblioteczki
wykonane z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze brzozy, półki zastąpione 5 głębokimi
kieszeniami wykonane z wytrzymałej tkaniny
poliestrowej w kolorze popielatym, wym. szer. 72
cm, gł. 38 cm, wys. 111 cm.
Wykładzina dywanowa z atestem,
antypoślizgowym spodem, o wym. całkowitych
szer.5m x dł.8m Dopuszcza się zastosowanie
podziału wykładziny na dwie równe części (2szt.
x 5mx4m). Wzory: miasteczko oraz gra
planszowa.
Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty
wiórowej laminowanej w kolorze brzoza.
Wyposażone w szafkę z drzwiczkami oraz
szuflady - mogą być montowane zarówno prawo
jak i lewostronnie . Wym. szer. 120cm, gł. 60 cm,
wys.77 cm , szafka i szuflada zamykana na
zamki.
Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi
oraz klas szkolnych. Wysokość siedziska 47 cm,
szer. 54 cm, Stelaż metalowy , siedzisko i oparcie
wykonane z tkaniny w kolorze grafitowym.
Szafa zamykana z 5 wnękami, wykonana z płyty
wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Tył z
białej płyty HDF. 2 pary drzwi dzielone(duże
wys.100 cm i wys. 90 cm mniejsze) z płyty
wiórowej laminowanej w kolorze brzoza
zamykanych na zamek. wym. szer. 90cm x gł.
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26.

40cm x wys.190 cm
Stół sześciokątny z
Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr.
regulowaną wysokością 18 mm w kolorze brzoza. Narożniki łagodnie
zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem
PCV o gr. 2 mm.( 4 stoły z wykończeniem
żółtym, 4 stoły z wykończeniem
czerwonym).Metalowe regulowane nogi stołu w
kolorze czerwonym 4szt.iżółtym 4szt .
Możliwość regulacji wysokości, dł. boku 72 cm.
SZATNIA SZKOLNA
Szafka szkolna
Wykonana z metalu – korpus szary, drzwiczki
dla 12 uczniów
zielone
Wymiary - wys.150cm x szer.177,6cm x gł. 48cm
Wyposażenie standardowe: w każdej skrytce
półka, drążek i haczyki(plastikowe na drążku oraz
metalowe na ściance)- dodatkowe dla drugiego
ucznia
- wzmocnienie drzwiczek
- miejsce na identyfikator
-drzwi zamykane na zamek ( 3 klucze w
komplecie)
- klasyczna wentylacja
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27.

Szafka szkolna
dla 4 uczniów

Wykonana z metalu – korpus szary, drzwiczki
zielone
Wymiary -wys.150cm x szer. 61cm x gł.48cm
Wyposażenie standardowe: w każdej skrytce
półka, drążek i haczyki(plastikowe na drążku oraz
metalowe na ściance)- dodatkowe dla drugiego
ucznia
- wzmocnienie drzwiczek
- miejsce na identyfikator
- drzwi zamykane na zamek ( 3 klucze w
komplecie)
- klasyczna wentylacja
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28.

Szafka szkolna
dla 12 uczniów

Wykonana z metalu – korpus szary, drzwiczki
niebieskie
Wymiary -wys. 180cmx szer.178,5cmx gł. 48cm
Wyposażenie standardowe: w każdej skrytce
półka, drążek i haczyki(plastikowe na drążku oraz
metalowe na ściance)- dodatkowe dla drugiego
ucznia
- wzmocnienie drzwiczek
- miejsce na identyfikator
- drzwi zamykane na zamek ( 3 klucze w
komplecie)
-klasyczna wentylacja
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29.

Meble do sekretariatu

Zestaw mebli- wykonany z płyty laminowanej o
gr. 18 mm, w kolorze klonu. W skład zestawu
wchodzi:
Regał zamykany na segregatory, zamykany na
klucze o wymiarach szer.80cm x gł.35cm x
wys.185cm-2 szt.
Regał biurowy dzielony z szafką po lewej stronie i
szufladami po prawej stronie, zamykany na
klucze o wymiarach szer.80cm x gł. 35cm x wys.
100 cm- 1 szt.

1kpl.

Regał dzielony zamykany ,z dwoma szafkami
( góra- mniejsza szafka, dół-wys. szafki 80cm) i
pośrodku półka .Wymiaryszer.80cm x gł.35cm x
wys. 185cm- 1 szt.
Regał narożny pięciopółkowy ,zaokrąglone półki,
otwarty o wymiarach szer.40cm x gł. 40cm
xwys.185cm -1 szt.
Metalowa szafa biurowa wykonana z blachy w
kolorze popielatym. Wyposażona w półki
przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem
cylindrycznym, wzmocniona od wewnątrz
metalowym profilem zapewniającym wysoką
stabilność. Szafa wyposażona w dwa skarbczyki
na górnej półce posiadające odrębne zamki.
Posiadają otwory, które umożliwiają połączenie
ich ze sobą lub przytwierdzenie do ściany . Każdy
zamek wyposażony w dwa kluczyki. Wymiar:
szer.100cm x gł.42 cm x wys.200 cm
Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość
siedziska ustawiamy za pomocą podnośnika
pneumatycznego w dowolnej pozycji. Dodatkowo
regulować możemy również odległość oraz kąt
nachylenia oparcia względem siedziska. Stabilna,
pięcioramienna podstawa. Materiał 100% włókna
syntetyczne. Kolor grafit.
Szafa zamykana z 6 półkami , o wym. szer.90cm
x gł. 40cm x wys.185cm wykonana z płyty
laminowanej w kolorze klonu, drzwi zamykane
na klucz.
Lada recepcyjna wykonana z płyty laminowanej o
gr. 18 mm w kolorze klonu, wykończone
obrzeżem o gr. 2 mm. Część narożna pokryta jest
laminatem w kolorze popielatym. W skład
zestawu wchodzą: lada prosta lewa o wym.
szer.76cmxgł. 76cmxwys.76cm, lada prosta prawa
o wym. szer.76cmxgł.76cmx wys.76cm, narożna
lada recepcyjna o wym.
szer.76cmxgł.76cmxwys.76cm, nadstawka
recepcyjna o wym.szer.76cmxgł.76cmxwys.34cm

30.

Szafa aktowa
Ze skarbczykami

31.

Krzesło

32.

Szafa aktowa

33.

Lada recepcyjna

34.

Szafka na ksero

Szafka wykonana z płyty laminowanej z 3
szufladami zamykanymi na zamek blokujący, na
kółkach , przednie kółka z możliwością blokady,
w kolorze klonu o wym.
szer.70cmxgł.55cmxwys.60cm

1

35.

Wieszak

Wieszak na ubrania z lustrem i półką u góry .
Wymiary:wys.100cmxszer.50cmx gł.24cm.
Wykonany w całości z płyty laminowanej w
kolorze klonu, lustro prostokątne, wieszaki
zamontowane z prawej strony lustra.

1

36.

Szafa na segregatory
z żaluzją, zamykana

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
Meble wykonane z płyty laminowanej 18 mm w
kolorze klonu. Przegrody na segregatory ze sklejki
liściastej.
Szafa z przegrodami na segregatory w jednym
poziomie. Szafa posiada żaluzję zamykającą
przestrzeń dolną i górną w kolorze srebrnym,
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37.

Szafa wysoka

38.

Szafka na klucze

39.

Szafa

40.

Biurko

41.

Krzesło

42.

Stół

43.

Szafka pod ksero

44.

Zamek elektroniczny

45.

Wieszaki

46.

Meble

zamykane na zamek. Metalowe , srebrne uchwyty.
Wymiar szer.80cm x gł. 40cm x wys.185cm.
Szafa z 10 schowkami na rzeczy osobiste
wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. W
kolorze klonu. Wszystkie schowki są zamykane
na zamek. Wymiar szer.80cmx gł.40cm x
wys.185 cm
Drzwiczki z przezroczystą płytką plexi kolor
szary, 50 miejsc na klucze zamek cylindryczny w
komplecie 50 zawieszek do kluczy
Wymiar: szer. 55cm x gł. 8 cm x wys.38 cm
Szafa na dokumenty zamykana na drzwi dzielone
pionowo i poziomo ( wys. drzwi górnych 85 cm a
dolnych 100 cm). Drzwi zamykane na zamki, w
środku 5 półek po obu stronach szafy , wykonana
z płyty laminowanej o wym. szer.80cm x gł.40cm
x wys.185 cm w kolorze klonu
Biurko pod komputer , bez szafki, z prawej strony
z odkrytą półką na komputer stacjonarny i
wysuwaną szufladą na klawiaturę. Blat biurka
zamocowany na metalowych okrągłych nogach w
kolorze srebrnym.
Blat z płyty wiórowej laminowanej gr. płyty
4cm, w kolorze klonu .
Wym. szer. 116cm, gł. 58 cm, wys. 76
Wygodne krzesła do sal konferencyjnych. Stelaż
wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze
srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane w
kolorze popielatym. Materiał: 100% włókno
syntetyczne. Wys. siedziska 47 cm
Stół konferencyjny z blatem wykonanym z płyty
laminowanej w kolorze popielatym, ze srebrnym
stelażem i okrągłymi nogami. wym. 139cm x 75
cm x 74 cm
Szafka wykonana z płyty laminowanej z 3
szufladami zamykanymi na zamek blokujący, na
kółkach , przednie kółka z możliwością blokady,
w kolorze klonu o wym.
szer.70cmxgł.55cmxwys.60cm
Elektroniczny zamek do drzwi montowany nad
klamką na drzwiach , obsługa poprzez kod
wstukiwany, mechaniczny klucz otwarcia
awaryjnego.
Wieszak ubraniowy na ścianę z półką u góry i
lustrem prostokątnym
o wym. szer.60 cm x wys.100 cm x gł. półki
25cm. Wykonany w całości z płyty laminowanej
w kolorze klonu. Wieszaki szatniowe potrójne
montowane na płycie, lustro z prawej strony o
wymiarach szer. lustra 25 cm, wysokość 80 cm.
GABINET DYREKTORA
W skład zestawu wchodzi: biurko o wymiarach
dł.200cmxszer.100cmxwys.75cm, dostawka o
wymiarach 120x60x68, dostawka ¼ koła o
wymiarach 85x60x68, Wymiary: 43x60, h=63 cm,
mobliny kontener pod biurko, z metalowym
wkładem szuflad-3 szuflady + piórnik, zamek
centralny. Szafa aktowa zamykana na zamek,

2

1

2

1

20

8

1

1

4

1
zestaw

47.

Krzesło

48.

Stół owalny

49.

Krzesła

50. Stół kwadratowy

51. Stół kwadratowy

52. Krzesło

53. Krzesło

szafa witryna za szkłem mlecznym, szafa
garderoba o wymiarach 80x42x191, Komoda z
górna półką na metalowych wspornikach w
kolorze aluminium gładkie o wym.160x42x117
cm
Meble wykonane z płyty laminowanej w kolorze
klonu z obrzeżem jasnopopielatym
Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość
siedziska ustawiamy za pomocą podnośnika
pneumatycznego w dowolnej pozycji. Dodatkowo
regulować możemy również odległość oraz kąt
nachylenia oparcia względem siedziska. Stabilna,
pięcioramienna podstawa zwiększająca komfort
użytkowania. Materiał 100% włókna syntetyczne.
Kolor grafitowy.
Stół na metalowej konstrukcji w kolorze
aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone
w stopkę regulacyjną. Blat stołu wykonany z płyty
laminowanej w kolorze klonu z obrzeżem
jasnopopielatym.
Wymiar 120cm x200cm
Siedzisko szer. 45 cm x 84 cm i oparcie
tapicerowane w kolorze grafitowym, krzesło z
podłokietnikami metalowymi.
JADALNIA
Stół o stelażu metalowym z okrągłymi nogami.
Blat z płyty laminowanej
o gr. 25 mm w
kolorze jasny buk, wykończonej obrzeżem ABS
o gr. 2mm w kolorze aluminium. Wymiar blatu
70cm x70 cm Stelaż metalowy w kolorze
aluminium z profilu 40mmx 20 mm . Wysokość
stołu 71 cm.
Stół o stelażu metalowym z okrągłymi nogami.
Blat z płyty laminowanej
o gr. 25 mm w
kolorze jasny buk, wykończonej obrzeżem ABS
o gr. 2mm w kolorze aluminium. Wymiar blatu
70cmx70 cm Stelaż metalowy w kolorze
aluminium z profilu 40mmx 20 mm . Wysokość
stołu 64 cm.
Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym ze
sklejki płaskiej o gr. 6mm i 8 mm w kolorze buk.
Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy22mm
i 25 mm w kolorze aluminium, zaokrąglony
kształt oparcia. Wysokość siedziska 43 cm.
Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym ze
sklejki płaskiej o gr. 6mm i 8 mm w kolorze buk.
Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy22mm
i 25 mm w kolorze aluminium, zaokrąglony
kształt oparcia.
Wysokość siedziska 38 cm.
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Dodatkowe wymagania:
a) przedmiotem zamówienia jest dostawa, złożenie lub montaż mebli dla Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rożnowicach,
b) przedmiot umowy musi pochodzić z bieżącej produkcji,

c) przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wysokiej
jakości, o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowany, odpowiadający normom
jakościowym, posiadający karty gwarancyjne i instrukcję obsługi sporządzone w języku
polskim wyłącznie ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania i konserwacji , jeśli zostały
wystawione przez producenta, dokumentacje techniczne, oraz instrukcje dotyczące
eksploatacji, aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i certyfikaty
bezpieczeństwa oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
W szczególności Zamawiający zwraca uwagę na przepisy dotyczące:
- trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania,
- zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi dla elementów wyposażenia przedszkoli i
placówek oświatowych itp.,
- bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,
d) podane w zał. nr 1 do niniejszego wniosku (OPZ) wymiary mebli są wymiarami
pożądanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie
większe niż +/- 10% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących
ciągłą zabudową ścian czy wnęk).Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i
stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu,
e) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mają posłużyć Wykonawcy
w
ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie
wybranego koloru w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy,
f) Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego
koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i zatwierdzenia go u Zamawiającego,
g) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem
do realizacji zmówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których
mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym
ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia (w szczególności przewidziane w pkt.
d, e i f). Pomiary można wykonać po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem placówki w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00,
h)Wykonawca dostarczy przedmiot zamówieni na własny koszt i na własne ryzyko wraz z
rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia.
Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający
uszkodzenie go w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia).
Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru ponosi
Wykonawca,
i)Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia
i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub email - z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy,
j) wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy
oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble muszą
być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiającego miejscach
i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację,
k)dostawę i montaż należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności placówki
i
ustalony z dyrektorem. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
l) podczas montażu mebli Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące
ochrony środowiska i BHP,
ł)do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii
itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono przedmiot zamówienia.
m) koszty dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach
jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na
fakturze.

