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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów technicznych do SPWSZ w Szczecinie, w lokalizacji A. 

Sokołowskiego 11, w ramach 5 niżej wymienionych zadań: 

1. Dostawa artykułów budowlanych (załącznik nr 1A-1) 

2. Dostawa artykułów stolarskich/ślusarskich (załącznik nr 1A-2) 

3. Dostawa artykułów mechanicznych (załącznik nr 1A-3) 

4. Dostawa artykułów sanitarnych (załącznik nr 1A-4) 

5. Dostawa artykułów elektrycznych (załącznik nr 1A-5) 

 

W przypadku użycia w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/formularzu asortymentowo-cenowym 

nazw własnych, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wyrobu równoważnego, tzn. o parametrach 

nie gorszych niż wskazany produkt.  

W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych do wymaganych przez 

Zamawiającego, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. 

 

Wszystkie produkty muszą być nowe, fabrycznie zapakowane nie noszących znamion użycia. 

Zaproponowany przez Wykonawcę produkt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP. 

Dostarczone produkty, w dniu dostawy muszą posiadać okres przydatności do użytku nie krótszy niż 12 

miesięcy. 

 

Produkty przedstawione w ofercie muszą być dopuszczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej, w 

tym służby zdrowia. 

Wykonawca każdorazowo na prośbę Zamawiającego przedstawi atesty, aprobaty, karty charakterystyki 

poszczególnych produktów. 

 

Załadunek, transport i wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

Zamówienia będą składane sukcesywnie w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na dany asortyment.  

Zamawiający będzie składał zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując ilość oraz nazwę 

asortymentu, w tym pozycję z formularza asortymentowo-cenowego oraz nr załącznika. 

Zamawiający każdorazowo będzie dostarczał zamówienie, w terminie wskazanym w ofercie (kryterium 

wyboru oferty – termin dostawy). 

Jeśli dostarczony produkt będzie niezgodny z zamówieniem Zamawiającego, Wykonawca wymieni go na 

własny koszt i ryzyko w terminie do 3 dni roboczych. 

W przypadku dostarczenia produktów uszkodzonych, noszących ślady użytkowania, bądź których data 

przydatności w dniu dostawy nie będzie wynosiła min. 12 miesięcy, Wykonawca wymieni wskazany przez 
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Zamawiającego przedmiot zamówienia na nowy w terminie wskazanym w ofercie (kryterium wyboru oferty – 

rozpatrzenie reklamacji). 


