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Załącznik nr 1 
 
  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  oraz montaż szaf, nadstawek i regałów metalowych na 

potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie w ilości oraz parametrach 
określonych w Formularzu cenowym - załącznik nr 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych 
mebli oraz wyposażenia wraz z ich transportem oraz montażem w Narodowym Instytucie Kardiologii. 
Zaoferowane meble i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, 
na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. Meble i wyposażenie muszą spełniać wymagania ergonomii 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku braku takich dokumentów aby na meble i wyposażenie 
wydano certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i 
stateczności oraz lub sprawozdania z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
wykonanych przez podmiot niezależny. 

Meble i wyposażenie muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z funkcją i przeznaczeniem, 
niezwłocznie po instalacji w wyznaczonym pomieszczeniu. W zakres zamówienia wchodzi również usunięcie 
wszelkich powstałych w wyniku realizacji zamówienia odpadów i nieczystości. 
 

II. Szczegółowy zakres zamówienia 
 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów do Zamawiającego transportem Wykonawcy na 

własny koszt i ryzyko. Po stronie Wykonawcy pozostaje również wniesienie i montaż mebli we wskazanych 
pomieszczeniach, w szczególności:  
1. Rozładunek na terenie NIKard, który obędzie się poprzez przeznaczoną do tego rampę załadunkowa w 

budynku CZG (o ile rozładunek poprzez rampę będzie niemożliwy, przedstawiciel Zamawiającego wskaże 

alternatywną drogę). 

2. Zamawiane wyposażenie przeznaczone jest do montażu na kondygnacjach od -1 do 2, szczegółowe 

dyspozycje w tym zakresie przekazane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego przed dostawą. 

3. Przetransportowanie poszczególnych części zamówienia do docelowych lokalizacji na terenie NIKard, 

(budynki wyposażone są w odpowiednie windy, powierzchnie, poza szczególnymi przypadkami umożliwiają 

przemieszczanie wózków). 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie planowanej dostawy i montażu z min. 3-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 
 

III. Wymagania ogólne 
 

1. Wykonawca ustali z Zamawiającym, które szafy, nadstawki i regały, będą wymagały przytwierdzenia do 
ściany. Realizacja (mocowanie) wykonana zostanie przez Wykonawcę. 

2. Ceny poszczególnych elementów muszą zawierać m.in. koszt projektu, koszt wytworzenia, transportu i 
wniesienia, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki (wg palety RAL) w poszczególnych elementach 
przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. 

4. Półki regałowe, szafkowe montowane na stałe (spawane do konstrukcji) chyba, że w Zał. 2 Zamawiający 
wskazał inaczej. 

5. Wszystkie elementy odporne na środki dezynfekcyjne o krawędziach zaokrąglonych (bezpiecznych) 
uniemożliwiających zranienie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zgłaszanych reklamacji jakości i ilości przedmiotu zamówienia. 
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7. Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się 

serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - do 48 godzin (od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminie uwzględniającym czas 
pracy personelu Zamawiającego. 

9. Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanego wyposażenia: 
- do 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu 
serwisu. 
- do 14 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, 
- do 30 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty 
Europejskiej, od zgłoszenia. 

10. Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 30 dni. W przypadku naprawy 
gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni Wykonawca zapewni mebel zastępczy w czasie do 7 dni od zgłoszenia. 

11. Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub 
całego oferowanego wyposażenia spowoduje wymianę tych elementów, części lub całości na nowe. 

8. Rok produkcji – nie starszy niż 2021 r. 
 

IV. Termin realizacji umowy 
 

Termin realizacji umowy – 30 dni roboczych od podpisania umowy. 
Prawidłowa realizacja dostawy zostanie potwierdzona odpowiednim protokołem podpisanym przez 
przedstawiciela Wykonawcy oraz przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru realizacji umowy. 
 


