
 
Szczecin, dnia 20.01.2022 r. 

 

A-ZP.381.05.2022.WB 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa 645 

tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Osiedla Studenckiego Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP informuje o dokonaniu 

zmiany treści Rozdziału 2 SWZ i nadaniu mu następującego brzmienia (zmiany zaznaczono 

kolorem): 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 645 tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Osiedla 

Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, spełniających poniższe wymagania: 

1) tapczany wykonane na  stelażu metalowym  z wmontowanymi  dwoma, wysuwanymi    

szufladami;     

2) stelaż metalowy profil stalowy kwadrat 28mm x 28 mm, grubość  min. 2 mm; 

3) szuflady i boki wykonane z płyty wiórowej,  obustronnie laminowanej o grubości 20 

mm  w klasie higieny E1 o wartościach parametrów fizykomechanicznych zgodnych z 

normą     PN-EN 14322:2017-06 lub równoważną; 

4) tkanina tapicerska obiciowa o gramaturze min. 490g/mb; 

5) materac  wypełniony pianką klasy  T35 ( twarda ) ; 

6) odporność na ścieranie tkaniny tapicerskiej  min. 50 000 cykli  Martindale’a; 

7) tkanina  posiada klasyfikację „odpowiednie do użytku” w wyniku badania reakcji na 

ogień mebli tapicerowanych (zgodnie z normami EN 1021-1, EN 1021-2 lub 

równoważnymi), 

8) tkanina  typu szenil w kolorze brąz; 

9) pokrowiec na materac – ściągalny, na zamek; 

10) materac o wymiarach  szer. 90cm x  dł. 200cm 

11) tapczan jednoosobowy  o wymiarach szer. 95 cm x  dł. 205 cm;   

12) wysokość tapczanu  do siedziska 35 cm , wysokość materaca 15 cm, całkowita 

wysokość 50 cm; 

13) dwie szuflady na całej długości tapczanu; 

14) gwarancja na sprzedane tapczany minimum 36 miesięcy; 

15) kolor płyty wiórowej buk lub olcha; 

 

Pozostałe wymagania: 

1. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy od dnia 

protokolarnego odbioru przez zamawiającego. 

2. Transport, rozładunek i montaż wyposażenia na koszt i ryzyko wykonawcy. 

3. Montaż wyposażenia ma polegać na wniesieniu tapczanów  do wyznaczonych 

pomieszczeń ich ustawieniu z wypoziomowaniem. 

4. Przedmiot zamówienia winien być zgłoszony Zamawiającemu do odbioru w stanie 

umożliwiającym jego użytkowanie  ( tzn. pomieszczenia po montażu opróżnione z 

opakowań elementów , resztek materiałów, powierzchnie podłóg  czyste ,  mebli 



czyste –  tzn. wszystkie elementy pozbawione  ewentualnych powłok  zabezpieczeń 

fabrycznych , odkurzone ). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przy 

udziale biegłego z zakresu meblarstwa i stolarstwa.  

 

UWAGA:  

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych 

(patrz: Rozdział 1, Dział IV SWZ) 

 

 

……………………………………. 
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