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         Opis przedmiotu zamówienia 
 

Niniejsze zamówienie ma na celu zakup i montaż mebli w domkach 

rekreacyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele. 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa zadania: Zakup i montaż mebli w domkach rekreacyjnych w 

Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele. 

 

2. Inwestor 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o.,  

ul. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin, 

NIP: 914-155-92-05, Regon: 021517072 

 

3. Administrator ( przyszły użytkownik ) 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o.,  

ul. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin, 

NIP: 914-155-92-05, Regon: 021517072 

 

4. Lokalizacja  

 

Zadanie zlokalizowane jest na dz. nr 9/3 i 10 AM-1 obręb Gębczyce. 

 

II. Obowiązujące regulacje prawne 

W celu wykonania przedmiotowego zadania Zamawiający sporządził: 

- Charakterystykę elementów wyposażenia; 

- Rysunki – Rzuty przyziemia przedstawiające lokalizację wyposażenia, 

sporządzone przez Pracownię Wnętrz Luiza Feruś-Żygadło, ul. Reja 19, 57-100 

Strzelin..  

III. Opis przedsięwzięcia 

1. Zakres prac: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż mebli w domkach rekreacyjnych 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele poprzez:  

- dostarczenie nowego, nieużywanego wyposażenia do wskazanych 

pomieszczeń, na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
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- rozładunek i wniesienie wyposażenia; 

- montaż i ustawienie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego; 

- oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej. 

 

2. Gwarancja 

 

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac: minimum 24 miesiące 

od terminu odbioru końcowego zadania. 

 

3. Terminy 

 

Zamawiający oczekuje wykonania pełnego przedmiotu zamówienia w terminie 

do 05.06.2019 r. 

 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym 

terminu realizacji w przypadku wystąpienia między innymi                                                                                                                                   

następujących okoliczności :    

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez 

ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 

podatku VAT - jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi 

zmiana stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem 

zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w 

dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń);  

3) wystąpienie okoliczności umożliwiających zastosowanie 

korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych lub 

technicznych, niż istniejące w chwili podpisania niniejszej umowy,  

4) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po 

dniu podpisania niniejszej Umowy, wywołujących potrzebę jej 

zmiany; 

5) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 

za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują 

żadne dodatkowe roszczenia; 

7) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:  
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a) gdy wykonanie Przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie 

nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana niniejszej Umowy jest 

dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu 

umowy  

c) w określonym pierwotnie terminie – termin zostanie przedłużony o 

czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania; 

d) konieczność wykonywania dodatkowych prac lub innych niezbędnych, 

powodujących konieczność wstrzymania dostaw i montażu objętych 

niniejszą umową – termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do 

wykonania prac, potwierdzony wspólnie przez Strony; 

e)  dłuższego niż zakładano czasu wykonywania prac wykończeniowych 

w domkach rekreacyjnych, prowadzonych na podstawie innego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

uniemożliwiających wykonywanie prac objętych Przedmiotem 

zamówienia. 

 

4. Wymagania techniczne dla elementów wyposażenia:  

 

a) ze względu na charakter obiektu wszystkie elementy wyposażenia wymagać 

będą akceptacji Zamawiającego; 

b) wymagana jest wysoka jakość wykonania; 

c) dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od 

wad, wykonane w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczone do stosowania. 

Muszą spełniać wymagania norm UE, a produkty, które tego wymagają muszą 

posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i 

spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.  

d) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia, dokonać szczegółowego obmiaru z 

natury w miejscach, w których mają być zamontowane meble, ustalić i uzgodnić 

z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie dostarczanych mebli.   

e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, 

kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą.  

f) Wykonawca, po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu 

montażu, zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca 

montażu, w tym zagospodarować powstałe odpady. Wszystkie zniszczenia w 

budynkach powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na swój 

koszt.  

g) Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu 

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały 
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i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione 

w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert 

równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne 

dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry 

techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

h) W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać montażu wyposażenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym 

transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu 

wyposażenia w formie telefonicznej lub mailem z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu wyposażenia.  

i) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru karty gwarancyjne, 

wszystkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego 

wyposażenia (jeśli dotyczy), w formie papierowej.  

j) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę elementy wyposażenia muszą 

być jak najbardziej zbliżone wielkością i sposobem konfiguracji do elementów 

wyposażenia opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

tolerancję wymiarową plus 10% i tolerancję wymiarową minus 10% dotyczącą 

wybranych elementów wyposażenia opisanych w charakterystyce elementów 

wyposażenia.  

 

5. Uwagi.    

 

1. Zamawiający sugeruje, aby oferenci dokonali wizji lokalnej w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Białym Kościele, aby móc szczegółowo zapoznać się z 

istniejącymi warunkami realizacji zadania.    

2. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować m.in.: operat kolaudacyjny - 2 

komplety, wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów, doprowadzenie 

pomieszczeń do stanu pierwotnego, itp. 

3. Zamawiający informuje, że obecnie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w 

Białym Kościele trwają prace związane z wykończeniem domków 

rekreacyjnych. Termin zakończenia prac wg umowy to 15.05.2019 r. 

Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie prac montażowych przez Wykonawcę 

przed tym terminem. 

4. Zamawiający informuje, że wszystkie zamieszczone odpowiedzi  na zadane 

pytania - udzielane w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót są 

wiążące i aktualne. 


