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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres rzeczowy inwestycji:
1.1 SKRZYDŁO MODERNIZOWANE - POKOJE
1/10. panel zagłówkowy-38sztuk
6/10. biurko- 38sztuk
2/10. panel boczny-38sztuk
7/10. panel naścienny- 38sztuk
3/10. szafka nocna- 38sztuk
8/10. panel odzieżowy- 38sztuk
4/10. szafa- 38sztuk
9/10. krzesło- 38sztuk
5/10. bagażnik -38sztuk
10/10. lustro- 38sztuk
1.2 SKRZYDŁO MODERNIZOWANE- APARTAMENT
1/25. kanapa z funkcją spania- 1sztuka
14/25. bagażnik- 1sztuka
2/25. fotel 1-osobowy- 1sztuka
15/25. panel odzieżowy- 1sztuka
3/25. komoda- 1sztuka
16/25. szafka kuchenna górna- 2sztuki
4/25. stolik okolicznościowy- 1sztuka
17/25. szafka kuchenna górna- 2sztuki
5/25. biurko z szafką i szufladą- 1sztuka
18/25. szafka kuchenna dolna- 1sztuka
6/25. stół- 1sztuka
19/25. szafka kuchenna dolna- 1sztuka
7/25. panel zagłówkowy- 1sztuka
20/25. szafka kuchenna dolna- 1sztuka
8/25. szafka nocna- 2sztuki
21/25. szafka kuchenna narożna- 1sztuka
9/25. toaletka- 1sztuka
22/25. blat
10/25. lustro do toaletki- 1sztuka
23/25. płyta grzewcza- 1sztuka
11/25. krzesło- 6sztuk
24/25. lodówka- 1sztuka
12/25. szafa- 1sztuka
25/25. pralka- 1sztuka
13/25. lustro- 1sztuka
1.3 SKRZYDŁO MODERNIZOWANE- CZĘŚĆ BIUROWA
1/4. szafa- 1sztuka
2/4. biurko- 1sztuka
3/4. fotel do biurka- 1sztuka
4/4. zabudowa kuchni- 1komplet
1.4 SKRZYDŁO MODERNIZOWANE- HOL
1/1. kanapa- narożnik- 2sztuki
1.5 SKRZYDŁO NOWOPOWSTAŁE - POKOJE
1/18. łóżko- 42sztuki
10/18. biurko- 3sztuki
2/18. panel zagłówkowy-21sztuk
11/18. panel naścienny- 3sztuki
3/18. panel zagłówkowy- 3sztuki
12/18. szafa+bagażnik+panel- 1kompl.
4/18. panel boczny-26sztuk
13/18. szafa+bagażnik+panel- 18kompl.
5/18. szafka nocna- 45sztuk
14/18. stolik okolicznościowy- 24sztuki
6/18. szafa- 3sztuki
15/18. krzesło- 23sztuki
7/18. szafa- 2sztuki
16/18. fotel- 45sztuk
8/18. bagażnik -5sztuk
17/18. lustro- 24sztuki
9/18. biurko- 21sztuk
18/18. Panel odzieżowy-5sztuk
1.6 SKRZYDŁO NOWOPOWSTAŁE- APARTAMENTY
1/22. kanapa z funkcją spania- 2sztuki
5/22. panel zagłówkowy- 2sztuki
2/22. fotel 1-osobowy- 2sztuki
6/22. szafka nocna- 4sztuki
3/22. komoda- 2sztuki
7/22. biurko- 2sztuki
4/22. stolik okolicznościowy- 2sztuki
8/22. lustro- 2sztuki

9/22. krzesło- 2sztuki
10/22. szafa- 2sztuki
11/22. bagażnik- 2sztuki
12/22. panel odzieżowy- 3sztuki
13/22. szafka kuchenna górna- 4sztuki
14/22. szafka kuchenna dolna- 2sztuki
15/22. szafka kuchenna narożna- 2sztuki
16/22. szafka kuchenna dolna- 2sztuki

17/22. szafka kuchenna dolna- 2sztuki
18/22. blat
19/22. płyta grzewcza- 2sztuki
20/22. lodówka- 2sztuki
21/22. stół- 2sztuki
22/22. taboret- 4sztuki

1.7 SKRZYDŁO NOWOPOWSTAŁE- SALA BANKIETOWA
1/4. stół prostokątny- 6sztuk
2/4. stół okrągły Ø180- 1sztuka
3/4. stół okrągły Ø140- 1sztuka
4/4. wózek transportowy- 1sztuka
1.8 SKRZYDŁO NOWOPOWSTAŁE- POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
1/10. regał metalowy- 3sztuki
2/10. regał metalowy- 6sztuk
3/10. regał drewniany- 9sztuk
4/10. wózek hotelowy- 3sztuki
5/10. szafka socjalna - 9sztuk
6/10. szafka pod zlewozmywak- 1sztuka
7/10. blat
8/10. lodówka - 1sztuka
9/10. szafka dolna z szufladą- 1sztuka
10/10. szafka górna- 1sztu

2. Warunki ogólne jakie musi spełniać dostawa:
2.1. Wszystkie meble muszą spełniać kryteria dla klasy higieniczności E1.
2.2. Okleiny naturalne w I gatunku.
2.3. Tkaniny tapicerskie- trudnopalne.
2.4. Podane parametry (gabarytowe, wytrzymałościowe/ jakościowe) są parametrami
minimalnymi- chyba że w opisie elementu zaznaczono inaczej. Jeżeli meble z
poszczególnych pozycji zostały opisane z podaniem identycznego parametru gabarytowegonależy zachować spójność między tymi meblami- nawet wówczas, gdy Wykonawca dostarczy
mebel o danym parametrze zwiększonym w stosunku do oczekiwanego.
2.5. Przy budowie mebla z różnych płyt i z różnym wykończeniem- wszystkie elementy
składowe mają mieć jednakową kolorystykę, chyba że opis mebla mówi inaczej. Kolorystka
mebli:
a)
Meble pokojowe i do apartamentów- w kolorze Mahoń lub zbliżonym;
b)
Meble kuchenne przy apartamentach- meble w kolorze Dąb Milano lub zbliżonym;
c)
Meble bankietowe- meble w kolorze zbliżonym do mebli istniejących;
d)
Wyposażenie do pomieszczeń gospodarczych- kolor zostanie ustalony po wyłonieniu
Wykonawcy na podstawie przedstawionych próbek kolorów
2.6. W części zewnętrznej korpusu nie może być widać żadnych otworów ani śrub. Okucia
wewnątrz mebli należy zabezpieczyć plastikowymi zaślepkami w kolorze zbliżonym do
koloru mebla.
2.7. Wszystkie elementy mocujące i łączące w meblach ( w tym i krzesłach, i fotelachniewidoczne)
2.8. Nie dopuszcza się, aby były widoczne elementy mocujące/ zawiesia
2.9. Panele zagłówkowe, panele boczne, panele naścienne, panele odzieżowe i lustrazawieszone na ścianie, zdejmowane- elementy mocujące niewidoczne
2.10. Wszystkie zawiasy wysokiej jakości z min. 10letnią gwarancją producenta.
2.11. Mechanizm wysuwu szuflad: rolki na metalowych prowadnicach, cichobieżne,
umożliwiające pełen wysuw szuflady, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, wysokiej
jakości z min. 10letnią gwarancją producenta.
2.12. Drzwi przesuwne: prowadnice drzwi przesuwnych- aluminiowe, cichobieżne, lekki
przesuw, wózek dolny i prowadnik górny, wysokiej jakości z min. 20letnią gwarancją
producenta; pomiędzy płytami drzwi szczotka przeciwkurzowa, a na krawędziach szczotki
odboje wygłuszające uderzenia drzwi.
2.13. Wszystkie półki montowane na bolcach uniemożliwiających ich wypadnięcie. Gniazda
półek wykończone plastikowymi wkładkami.
2.14. Wszystkie nóżki mebli pokojowych i do apartamentów muszą być wyposażone w
nakładki/ ślizgacze odpowiednie do stosowania na wykładzinę dywanową typu Belakos
Discovery.
2.15. Wszystkie nóżki mebli kuchennych oraz bankietowych i muszą być wyposażone w
nakładki/ ślizgacze odpowiednie do stosowania na okładzinę ceramiczną posadzki.
2.16. W pleckach mebli kuchennych – szafkach dolnych- należy przewidzieć- na
wskazanie Zamawiającego- wykonanie otworów umożliwiających dostęp do gniazd
wtykowych znajdujących się za nimi- krawędzie otworów gładkie, bez odprysków.
2.17. W przypadku, gdy panel zagłówkowy styka się z panelem bocznym- poszerzone górne
pasy muszą zostać ścięte pod kątem (w obu panelach należy zachować identyczne parametry
ścięcia), tak by panele te tworzyły pełną powierzchnię (bez widocznej ściany pomiędzy nimi).
2.18. Wymaga się aby wszystkie meble (pokojowe, kuchenne oraz bankietowe i
gospodarcze) a także elementy łączące miały gładkie powierzchnie i krawędzie.

2.19. W przypadku mebli kuchennych cokół osłaniający nóżki musi stanowić jeden element
wzdłuż jednej ściany.
2.20. Zamawiający dokona wyboru wzorów materiałów do obić tapicerskich po wyłonieniu
Wykonawcy; Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku wzorów.
2.21. Przed dostarczeniem mebli, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
Zamawiającego akceptacji poszczególnych wzorów mebli oraz kolorystyki- Zamawiający
dokona akceptacji na podstawie wzorników/ modeli- nie dopuszcza się przedstawiania
wzorników w formie wydruku/ katalogu w wersji papierowej. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany kolorystyki- po wyłonieniu Wykonawcy, ewentualna zmiana kolorystyki
będzie z zakresu wzorników Wykonawcy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
3.1. Uwzględnienie rzeczywistych warunków w pomieszczeniach stwierdzonych podczas
inspekcji obiektu i pomiarów dokonanych przez Wykonawcę (np. szerokości wnęk
przewidzianych do zabudowy).
3.2. Wymaga się aby wszystkie kwestie techniczne nie przewidziane przez Zamawiającego
w dokumentacji przetargowej były przez Wykonawcę przedstawiane do akceptacji
Zamawiającego.
3.3. Rozmieszczenie mebli- zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
3.4. Wykonanie wszelkich podłączeń instalacyjnych sprzętu AGD
3.5. Przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów kluczy
3.6. Przekazanie Zamawiającemu części zapasowych: 5 wkładek zamkowych wraz z
kluczami, po 4 sztuki z każdego rodzaju zawiasu/ uchwytu, pompa i programator do pralki
3.7. Usunięcie uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu wyposażenia
przekazanie Zamawiającemu odpowiednich dokumentów (np. atestów na trudnopalność,
deklaracji)- w języku polskim
3.8. Przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi- w języku polskim
3.9. Zapewnienie 3-letniej gwarancji jakości na całe wyposażenie
3.10. Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących typu: organizacja
zaplecza warsztatowego montażu, zabezpieczenie pomieszczeń przed uszkodzeniem podczas
transportu i montażu, transport, załadunki i rozładunki, sprzątanie pomieszczeń i usuwanie
odpadów, ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem dostarczonych towarów do chwili ich
przekazania Zamawiającemu itp.
3.11. Odtworzenie, naprawa lub wymiana zniszczonych/uszkodzonych podczas robót
elementów pomieszczeń i instalacji.
4. Dokumenty zapewniane przez Zamawiającego:
Etap przetargu:
Następujące dokumenty w wersji elektronicznej będą udostępnione wykonawcom wraz z
dokumentami przetargowymi:
- SIWZ
Oferent może zapoznać się z dokumentacją projektową hotelu- po ustaleniu terminu z
przedstawicielem Zamawiającego (mgr inż. Agata Zdybicka- Zasada, tel. 605 567 402)
Etap dostawy i montażu:
Dokumenty j.w. w wersji papierowej
Szkice rozmieszczenia przedmiotowych mebli w poszczególnych pomieszczeniach.

5. Opis i zakres prac
Zrealizowanie zakresu dostaw, prac i zobowiązań ujętych w: umowie, niniejszym opisie
przedmiotu zamówienia i innych dokumentach stanowiących SIWZ wraz z załącznikami, w
szczególności zakresu rzeczowego inwestycji opisanego w pkt.2 Opisu przedmiotu
zamówienia.
6. Inne warunki związane z robotami/zakresem prac.
6.1. Zamawiający wprowadza obowiązek stosowania Polskich Norm, a w przypadku ich
braku odpowiednich norm europejskich (EN), jeżeli mają zastosowanie.
6.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni szczegółowy harmonogram swoich
aktywności w obiekcie z przedstawicielem Zamawiającego.
6.3. Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu funkcjonujących obiektów w sposób
możliwe najmniej utrudniający ich pracę. Wykonawca zabezpieczy te obiekty przez wpływem
robót (drgania, hałas, uszkodzenia mechaniczne, zapylenie, itp.)
6.4. Wykonawca musi uzyskać zgodę zamawiającego/użytkownika na pracę w budynku w
godzinach wykraczających poza przedział 6.00 – 16.00.
6.5. Zamawiający umożliwi wjazd i parkowanie na terenie PIWet-PIB dla 2 szt.
samochodów osobowych Wykonawcy. Zasady wjazdu pojazdów dostawczych i innych
określone zostaną w protokole przekazania budynku – z zastrzeżeniem, że pojazdy te nie
mogą blokować dróg wewnętrznych i parkować na terenie PIWet-PIB.
6.6. Wywóz materiałów, sprzętu, urządzeń z terenu Instytutu jest możliwy po uzyskaniu
podpisu przedstawiciela PIWet-PIB na przepustce/liście elementów wywożonych.
7. Terminy
– w okresie od 09.05.2011 do 15.06.2011r.
– Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie udostępnienia obiektu z
przynajmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania obiektów do prac związanych z
realizacją umowy w trzech odrębnych etapach w podziale na obiekty:
a) skrzydło modernizowane- apartament+ część biurowa,
b) skrzydło modernizowane- pokoje hotelowe,
c) skrzydło nowopowstałe.
Przekazanie kolejnego etapu do realizacji będzie zdeterminowane przez zakończenie prac
na etapie poprzednim.

