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nr postępowania DAZ/ZP/2/2022 

 Warszawa,  dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

 

Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Dostawa mebli 
biurowych” 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, w późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które 

wpłynęły do ww. postępowania:  

 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o zamieszczenie rysunków pomieszczeń na które powołuje się Zamawiający w OPZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje poglądowe rzuty/wizualizacje pomieszczeń 

– Załącznik nr 1  

 

ZMIANA 3 

Ponadto Zamawiający dodaje do Załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu Zamówienia):  

a. Rozdział IV nadając mu brzemiennie:  

L.p. Przedmiot dostawy Ilość 

1. Biurko (sekretariat Zarządu, pok. 409) 1 

2. Komoda typ 1 (sekretariat Zarządu, pok. 409) 2 

3. Komoda typ 2 (sekretariat Zarządu, pok. 409) 2 

4. Stolik kawowy (sekretariat Zarządu, pok. 409) 1 

6. Fotel gabinetowy (sekretariat Zarządu, pok. 409) 2 

7. Krzesło konferencyjne (sekretariat Zarządu, pok. 409) 4 

8. Sofa dwuosobowa (sekretariat Zarządu, pok. 409) 1 

9. Biurko (Gabinet nr 1, pok. 406) 1 

10. Szafa ubraniowa (Gabinet nr 1, pok. 406) 1 

11. Szafa biurowa (Gabinet nr 1, pok. 406) 2 

12. Stół konferencyjny (Gabinet nr 1, pok. 406) 1 

13. Krzesło biurowe (Gabinet nr 1, pok. 406) 2 

14. Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 1, pok. 406) 3 
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15. Biurko (Gabinet nr 2, pok. 407) 1 

16. Szafa biurowa (Gabinet nr 2, pok. 407) 5 

17. Stół konferencyjny (Gabinet nr 2, pok. 407) 1 

18. Stolik kawowy (Gabinet nr 2, pok. 407) 1 

19. Fotel gabinetowy (Gabinet nr 2, pok. 407) 2 

20.  Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 2, pok. 407) 6 

21. Sofa dwuosobowa (Gabinet nr 2, pok. 407) 1 

22. Biurko (Gabinet nr 3, pok. 411) 1 

23. Dostawka do biurka – stół konferencyjny (Gabinet nr 3, pok. 411) 1 

24. Stół konferencyjny 2 (Gabinet nr 3, pok. 411) 1 

25. Szafka biurowa wisząca (Gabinet nr 3, pok. 411) 5 

26. Panel pionowy (Gabinet nr 3, pok. 411) 1 

27. Stolik kawowy (Gabinet nr 3, pok. 411) 1 

28. Fotel gabinetowy (Gabinet nr 3, pok. 411) 3 

29. Krzesło gabinetowe (Gabinet nr 3, pok. 411) 4 

30. Sofa (Gabinet nr 3, pok. 411) 1 

31. Biurko z szafką (Gabinet nr 4, pok. 413) 1 

32. Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 4, pok. 413) 1 

33. Półka wisząca (Gabinet nr 4, pok. 413) 2 

34. Stół konferencyjny (Gabinet nr 4, pok. 413) 1 

35. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 4, pok. 413) 1 

36. Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 4, pok. 413) 5 

37. Komoda (Gabinet nr 4, pok. 413) 1 

38. Biurko z szafką (Gabinet nr 5, pok. 414) 1 

39. Komoda z szufladami (Gabinet nr 5, pok. 414) 1 

40. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Gabinet nr 5, pok. 414) 1 

41. Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 5, pok. 414) 1 

42. Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 5, pok. 414) 1 

43. Szafa wnękowa (Gabinet nr 5, pok. 414) 1 

44. Biurko z szafką (Gabinet nr 6, pok. 415) 1 

45. Szafa z częścią ubraniową (Gabinet nr 6, pok. 415) 1 

46. Półka wisząca (Gabinet nr 6, pok. 415) 2 

47. Stół konferencyjny (Gabinet nr 6, pok. 415) 1 
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b. rozdział V pkt 4 Gabinet nr 3 – pok. 411 ppkt 8 tabeli nadając mu treść: 

 8. KRZESŁO GABINETOWE 

560 x 
640 x 
940 mm 
(szer. x 
głęb. x 
wys.) 

 

4 

WYMIARY ZDJĘCIE/SCHEMAT ILOŚĆ 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Front fotela tapicerowany jest naturalną kórą licową. Tył fotela, a więc elementy, z którymi nie styka 
się użytkownik tapicerowane są skórą ekologiczną o takiej samej strukturze i kolorze jak front fotela 
tapicerowany skórą licową. 

 

c. rozdział V pkt 5 Gabinet nr 4 – pok. 413 nadając mu treść:  

1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem 
stanowiącym Załącznik nr 5 do OPZ. 

2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją 
3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi Załącznik nr 5 do OPZ – projekt pok. 413. 

 

POMIESZCZENIE NR 413 

MEBLE 

1. Biurko z szafką 

200cmX200 
cmX75 

 

1 

sztuka 

48. Komoda z szufladami (Gabinet nr 6, pok. 415) 1 

49. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski) (Gabinet nr 6, pok. 415) 1 

50. Krzesło konferencyjne (Gabinet nr 6, pok. 415) 7 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary biurka 200 x 200 x 76 cm, w tym wysokość wynosi 75 cm. elementy pogrubione – płyta 
komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Biurko składające się z dwóch rodzajów 
okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel lewe strony blatu 
okleinowane laminatem przeciwprężnym drzwi i szuflady – system push (szuflady i drzwi zamykane 
na klucz. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 39 x 11,2 x2,5 cm. 

2. Szafa z częścią ubraniową 

Szerokość 
1680 mm 
Głębokość 
450 mm 
Wysokość 
840 mm 
(szuflady 
zamykane 
na zamek.) 

 

 

 

1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary Szafy z częścią ubraniową z miejscem na lodówkę 152 x 45 x 153 cm, w tym wysokość 
wynosi 152 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem 
HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb 
Grafit oraz Popiel drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.) Miejsce na lodówkę (wymiary 
lodówki: 53 x 40 x 41,5 cm wysokość x szerokość x głębokość.)   

3. Półka wisząca 
WYMIARY ZDJĘCIE/SCHEMAT ILOŚĆ 

400mm 
x300mm 
x1280mm 

 

 

Prawa 
– 1 
sztuka 
 

Lewa 

– 1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Półka wisząca .400mm x300mm x1280mm elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 
mm, oklejona laminatem HPL fornir: Dąb Grafit  
 

4. Stół konferencyjny  

wysokość 
750mm x 
szerokość 
1800 mm x 
głębokość 
1000 mm 

 

1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Stół konferencyjny elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem 
HPL Stół składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit 
oraz Popiel  

5. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) 

Wymiary 
zamieszczone 
poniżej 

 
 

 
 

1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Krzesło obrotowe biurowe )  
Podstawy: – Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze 
czarnym (TS), – Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL). W zestawie 
podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.  
Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.  
Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni 
miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja  
Mechanizm glide-tec (GT) – funkcje: – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w 
stosunku 3:1, – kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°, – indywidualnie 
regulowany kąt pochylenia oparcia, – możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej, – regulacja 
siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje), – 
płynna regulacja wysokości siedziska.  
Siedzisko i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany 
szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony 
według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się 
warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się 
pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).  
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System Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane 
powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne 
dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja. Osłona 
siedziska wykonana z: – niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy 
krzeseł biurowych obrotowych,  
Zagłówek Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o 
grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok. 38 – 41 kg / m³ ± 3), tapicerowany. Regulacja 
nachylenia.  
Podłokietniki wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane 
proszkowo na kolor czarny. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w 
kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki 
podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po 
dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji 
wysokości: 70 mm (8 stopni).  
Kolor: szary grafit  
Materiał: skóra naturalna  

6. Krzesło konferencyjne 

Wymiary 
poniżej 

 
 

5 

sztuk 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Płoza – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego Ø 30 × 2 mm (część 
przednia) i Ø 25 × 2 mm (część tylna ramy). Opcje wykończenia: – chromowana (E-CR)  
Stopki metalowe do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) 
jako opcja.  
Siedzisko i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany 
szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony 
według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się 
warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się 
pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).  
Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą, chromowane. Nakładki podłokietników wykonane z 
miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, 
nakładki podłokietników tapicerowane skórą.  
Kolor: szary grafit  
Materiał: skóra naturalna  

7. Komoda 
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Szerokość 
1600mm 
Głębokość450 
mm 
Wysokość 
1170mm 
(drzwi 
zamykane na 
zamek.) 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary Komody, 117 x 45 x 160 cm, w tym wysokość wynosi 117 cm . elementy pogrubione – płyta 
komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. 
Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel drzwi– system push (drzwi 
zamykane na klucz.)  

 

d. rozdział V pkt 5 Gabinet nr 5 – pok. 414 nadając mu treść:  

1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do OPZ. 

2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją 
3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi Załącznik nr 6 do OPZ – projekt pok. 414. 
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POMIESZCZENIE NR 414 

MEBLE 

1. Biurko z szafką 

200cmX200 
cmX75 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary biurka 200 x 200 x 76 cm, w tym wysokość wynosi 75 cm. elementy pogrubione – płyta 
komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Biurko składające się z dwóch rodzajów 
okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel lewe strony blatu 
okleinowane laminatem przeciwprężnym drzwi i szuflady – system push (szuflady i drzwi zamykane 
na klucz. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 39 x 11,2 x2,5 cm.  

2. Komoda z szufladami 
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Szerokość 
1680 mm 
Głębokość 
450 mm 
Wysokość 
840 mm 
(szuflady 
zamykane 
na zamek.) 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Komoda z szufladami Szerokość 1680 mm Głębokość 450 mm Wysokość 840 mm (szuflady 
zamykane na zamek.)Szuflady(głębokie szuflady z systemem zawieszenia kartotek.) – system PUSH 
elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Komoda 
składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz 
Popiel  

3. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) 
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Wymiary 
zamieszczone 
poniżej 

 
 

 
 

1 

sztuka 

 
OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Krzesło obrotowe biurowe )  
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Podstawy: – Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze 
czarnym (TS), – Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL). W zestawie 
podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.  
Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.  
Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni 
miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja  
Mechanizm glide-tec (GT) – funkcje: – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w 
stosunku 3:1, – kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°, – indywidualnie 
regulowany kąt pochylenia oparcia, – możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej, – regulacja 
siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje), – 
płynna regulacja wysokości siedziska.  
Siedzisko i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany 
szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony 
według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się 
warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się 
pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).  
System Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane 
powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne 
dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja. Osłona 
siedziska wykonana z: – niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy 
krzeseł biurowych obrotowych,  
Zagłówek Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o 
grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok. 38 – 41 kg / m³ ± 3), tapicerowany. Regulacja 
nachylenia.  
Podłokietniki wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane 
proszkowo na kolor czarny. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w 
kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki 
podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po 
dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji 
wysokości: 70 mm (8 stopni).  
Kolor: szary grafit  
Materiał: skóra naturalna  

4. Krzesło konferencyjne 
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Wymiary 
poniżej 

 
 

1 

sztuk 

 
OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Płoza – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego Ø 30 × 2 mm (część 
przednia) i Ø 25 × 2 mm (część tylna ramy). Opcje wykończenia: – chromowana (E-CR)  
Stopki metalowe do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) 
jako opcja.  
Siedzisko i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany 
szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony 
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według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się 
warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się 
pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).  
Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą, chromowane. Nakładki podłokietników wykonane z 
miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, 
nakładki podłokietników tapicerowane skórą.  
Kolor: szary grafit  
Materiał: skóra naturalna  

5. Szafa z częścią ubraniową 

152 x 45 x 
153 cm 

 
 

1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary Szafy z częścią ubraniową 152 x 45 x 153 cm, w tym wysokość wynosi 152 cm. elementy 
pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch 
rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel drzwi– system 
push (drzwi zamykane na klucz.)  

6. Szafa wnękowa  

Wymiary 
poniżej 

 

1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary Szafa wnękowa(ewentualnie pod zabudowę, wymiary wykonać z "natury".). z drzwiami 
zamykanymi na klucz wysokość1520mmxszerokość450mmx długiść1020mm elementy pogrubione 
– płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów 
okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel drzwi– system push 
(drzwi zamykane na klucz.)  

 

e. rozdział V pkt 6 Gabinet nr 6 – pok. 415 nadając mu treść:  

1) Meble zostaną wykonane zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym projektem 
stanowiącym Załącznik nr 7 do OPZ. 

2) Meble fabrycznie nowe objęte 36 miesięczną gwarancją 
3) Projekt rozmieszczenia mebli stanowi Załącznik nr 7 do OPZ – projekt pok. 415. 

 

POMIESZCZENIE NR 415 

MEBLE 

1. Biurko z szafką  
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200cmX200 
cmX75 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary biurka 200 x 200 x 76 cm, w tym wysokość wynosi 75 cm. elementy pogrubione – płyta 
komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Biurko składające się z dwóch rodzajów 
okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz Popiel lewe strony blatu 
okleinowane laminatem przeciwprężnym drzwi i szuflady – system push (szuflady i drzwi zamykane 
na klucz. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 39 x 11,2 x2,5 cm.  

2. Szafa z częścią ubraniową 
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152cm X 
45cm X 
153cm 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Wymiary Szafy z częścią ubraniową z miejscem na lodówkę 152 x 45 x 153 cm, w tym wysokość 
wynosi 152 cm. elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem 
HPL Szafa składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb 
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Grafit oraz Popiel drzwi– system push (drzwi zamykane na klucz.) Miejsce na lodówkę (wymiary 
lodówki: 53 x 40 x 41,5 cm wysokość x szerokość x głębokość.)  

3. Półka wisząca 
WYMIARY ZDJĘCIE/SCHEMAT ILOŚĆ 

400mm 
x300mm 
x1280mm 

 

 

 

 

Prawa 
– 1 
sztuka 
 

Lewa 

– 1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Półka wisząca .400mm x300mm x1280mm elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 
mm, oklejona laminatem HPL fornir: Dąb Grafit  
 

4. Stół konferencyjny  
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wysokość 
750mm x 
szerokość 
1800 mm x 
głębokość 
1000 mm  
 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Stół konferencyjny elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem 
HPL Stół składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit 
oraz Popiel  

5. Komoda z szufladami 
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Szerokość 
1680 mm 
Głębokość 
450 mm 
Wysokość 
840 mm 
(szuflady 
zamykane 
na zamek.) 

 
 

 

1 

sztuka 

OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Komoda z szufladami Szerokość 1680 mm Głębokość 450 mm Wysokość 840 mm (szuflady 
zamykane na zamek.)Szuflady(głębokie szuflady z systemem zawieszenia kartotek.) – system PUSH 
elementy pogrubione – płyta komórkowa o grubości 80 mm, oklejona laminatem HPL Komoda 
składa się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru: Dąb Grafit oraz 
Popiel.  

6. Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) 

Wymiary 
zamieszczone 
poniżej 

 
 

1 

sztuka 
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OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Fotel gabinetowy obrotowy(menedżerski.) (Krzesło obrotowe biurowe )  
Podstawy: – Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze 
czarnym (TS), – Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL). W zestawie 
podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.  
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Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.  
Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni 
miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja  
Mechanizm glide-tec (GT) – funkcje: – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w 
stosunku 3:1, – kąt pochylenia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°, – indywidualnie 
regulowany kąt pochylenia oparcia, – możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej, – regulacja 
siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje), – 
płynna regulacja wysokości siedziska.  
Siedzisko i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany 
szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony 
według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się 
warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się 
pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).  
System Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane 
powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne 
dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja. Osłona 
siedziska wykonana z: – niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy 
krzeseł biurowych obrotowych,  
Zagłówek Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o 
grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok. 38 – 41 kg / m³ ± 3), tapicerowany. Regulacja 
nachylenia.  
Podłokietniki wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane 
proszkowo na kolor czarny. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w 
kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki 
podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po 
dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji 
wysokości: 70 mm (8 stopni).  
Kolor: szary grafit  
Materiał: skóra naturalna  

7. Krzesło konferencyjne 
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Wymiary 
poniżej 

 
 

7 

sztuk 

 
OPIS/ SPECYFIKACJA: 

Płoza – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego Ø 30 × 2 mm (część 
przednia) i Ø 25 × 2 mm (część tylna ramy). Opcje wykończenia: – chromowana (E-CR)  
Stopki metalowe do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) 
jako opcja.  
Siedzisko i oparcie Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany 
szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony 
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według rodzaju). Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się 
warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkowania, znajduje się 
pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).  
Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą, chromowane. Nakładki podłokietników wykonane z 
miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, 
nakładki podłokietników tapicerowane skórą.  
Kolor: szary grafit  
Materiał: skóra naturalna  
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ZMIANA 4 

Zamawiający zmienia treść tabeli 1 Formularza ofertowego nadając mu brzmienie:  

 

L.p. Przedmiot dostawy 
Cena jednostkowa 

netto w PLN 
Ilość 

Łączna cena netto 
w PLN 

(kol. 3 x kol. 4) 
VAT 

Watrość podatku VAT 
w PLN 

(kol. 5 x kol. 6) 

Łączna wartość brutto 
(kol. 5 + kol. 7) 

Kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 

1. 
Biurko  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

2. 
Komoda typ 1  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

3. 
Komoda typ 2  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

4. 
Stolik kawowy  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

6. 
Fotel gabinetowy  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

7. 
Krzesło konferencyjne  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 4 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

8. 
Sofa dwuosobowa  
(sekretariat Zarządu, pok. 409) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

9. 
Biurko  
(Gabinet nr 1, pok. 406) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

10. 
Szafa ubraniowa  
(Gabinet nr 1, pok. 406) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

11. 
Szafa biurowa  
(Gabinet nr 1, pok. 406) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 
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12. 
Stół konferencyjny  
(Gabinet nr 1, pok. 406) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

13. 
Krzesło biurowe  
(Gabinet nr 1, pok. 406) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

14. 
Krzesło konferencyjne  
(Gabinet nr 1, pok. 406) 

……………. zł 3 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

15. 
Biurko  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

16. 
Szafa biurowa  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 5 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

17. 
Stół konferencyjny  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

18. 
Stolik kawowy  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

19. 
Fotel gabinetowy  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

20.  
Krzesło konferencyjne  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 6 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

21. 
Sofa dwuosobowa  
(Gabinet nr 2, pok. 407) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

22. 
Biurko  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

23. 
Dostawka do biurka – stół 
konferencyjny  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

24. 
Stół konferencyjny 2  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

25. 
Szafka biurowa wisząca  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 5 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 
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26. 
Panel pionowy  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

27. 
Stolik kawowy  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

28. 
Fotel gabinetowy  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 3 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

29. 
Krzesło gabinetowe  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 4 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

30. 
Sofa  
(Gabinet nr 3, pok. 411) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

31. 
Biurko z szafką  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

32. 
Szafa z częścią ubraniową  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

33. 
Półka wisząca  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

34. 
Stół konferencyjny  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

35. 
Fotel gabinetowy 
obrotowy(menedżerski)  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

36. 
Krzesło konferencyjne  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 5 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

37. 
Komoda  
(Gabinet nr 4, pok. 413) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

38. 
Biurko z szafką  
(Gabinet nr 5, pok. 414) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

39. 
Komoda z szufladami  
(Gabinet nr 5, pok. 414) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 
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1 Proszę wpisać sumę wszystkich pozycji z kol. 8.  

40. 
Fotel gabinetowy 
obrotowy(menedżerski)  
(Gabinet nr 5, pok. 414) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

41. 
Krzesło konferencyjne  
(Gabinet nr 5, pok. 414) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

42. 
Szafa z częścią ubraniową  
(Gabinet nr 5, pok. 414) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

43. 
Szafa wnękowa  
(Gabinet nr 5, pok. 414) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

44. 
Biurko z szafką  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

45. 
Szafa z częścią ubraniową  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

46. 
Półka wisząca  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 2 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

47. 
Stół konferencyjny  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

48. 
Komoda z szufladami  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

49. 
Fotel gabinetowy 
obrotowy(menedżerski)  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 1 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

50. 
Krzesło konferencyjne  
(Gabinet nr 6, pok. 415) 

……………. zł 7 ……………. zł 23% ……………. zł ……………. zł 

RAZEM: ……………. zł1 



 

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa 
tel. 22 58 30 700, 58 30 610, fax 22 58 30 589 
e-mail: kancelaria@bfg.pl, www.bfg.pl  

ZMIANA  5 

Zamawiający dodaje treść pkt 1.17 Formularza oferty nadając mu brzmienie:  

„W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

oświadczamy, że Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia):  

1.17.1 nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

1.17.2 beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

1.17.3 jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.” 

 

ZMIANA  6 

Zamawiający dodaje treść pkt 1.17 Formularza oferty nadając mu brzmienie:  

„W związku z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oświadczamy, że 

nie będziemy wykonywać zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub 

podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa  

w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”. 

 

ZMIANA 7 

Zamawiający dodaje treść pkt 2.9 i 2.10 SWZ nadając im brzmienie: 

„2.9 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej „Ustawa”) z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się: 

2.9.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 
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2.9.2 wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 

593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 Ustawy; 

2.9.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy. 

2.10 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 Ustawy osoba lub podmiot podlegające 

wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o 

udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 Ustawy nakłada 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy przez ubieganie się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio 

złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy 

konkursowej”. 

ZMIANA 8 

Zamawiający dodaje treść pkt 7.11 SWZ nadając im brzmienie: 

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej „Ustawa”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się: 

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy”. 
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ZMIANA  9 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą i w tym zakresie 

dokonuje modyfikacji SWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

a) pkt 14.2 SWZ, jak poniżej:   

 

„Termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1, w terminie:  

 

do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 11:00 

(decyduje data i godzina przekazania oferty na ePUAP)”. 

 

 

b) pkt 14.3 SWZ, jak poniżej:   

 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 12:00 poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu oraz 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”. 

 

Zamawiający zamieszcza jako załączniki tekst jednolity SWZ, OPZ oraz Formularza oferty – 

obowiązujące dla Wykonawców są treści zaktualizowanych dokumentów ponadto zamawiający 

informuje, że wszelkie modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego  

i Wykonawców.  

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – poglądowe rzuty/wizualizacje pomieszczeń 
2. Załącznik nr 2 – SWZ tekst jednolity  
3. Załącznik nr 3 – aktualny OPZ na dzień 29.04.2022 r. – tekst jednolity 
4. Załącznik nr 4 – aktualny Formularz oferty  
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