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              Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie 

1. Koncepcja i przeznaczenie miejsca. 

Koncepcja funkcjonowania Pałacu Potockich zakłada stworzenie żywego, aktywnego siedem dni w tygodniu 

centrum kulturalnego, z naciskiem na działania literackie. Pałac będzie domem nie tylko literatury, ale 

wszelkich inicjatyw muzycznych, filmowych czy muzealnych. Kulturotwórcza rola tego miejsca będzie 

realizować się poprzez użyczanie przestrzeni różnorodnym festiwalom, konferencjom kulturalnym i 

dyskusjom, które organizowane są w mieście. Dzięki temu Kraków zyska nowy adres, pod który skieruje się 

każdy odbiorca kultury pragnący skorzystać z różnorodnej oferty na wysokim poziomie. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów aranżacji i wyposażenia dla pomieszczeń Pałacu 

Potockich znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku Pałacu Potockich, mieszczącym się przy Rynku 

Głównym 20/ul. Brackiej 2 w Krakowie, (zgodnie z pkt. 2b oraz 2c), dostawa, rozładunek, wniesienie, złożenie i 

montaż mebli i wyposażenia oraz wywóz opakowań. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. Dostawę mebli i wyposażenia do sal konferencyjno-warsztatowych i gabinetu Pałacu: 

1) krzesła konferencyjne sztaplowane – ilość: 100 sztuk (przeznaczenie: dla publiczności, uczestników 

warsztatów i spotkań roboczych) wraz z wózkami do transportu i składowania. Liczba wózków musi 

być wystarczająca dla jednoczesnego składowania wszystkich krzeseł w stosach (np. jeśli w jednym 

stosie może pomieścić się maksymalnie 20 krzeseł – konieczne jest zapewnienie 5 wózków); 

2) krzesła miękkie, tapicerowane – ilość: 20 sztuk (przeznaczenie: dla wykładowców, prelegentów, 

gości vip, uczestników obrad); 

3) stół prostokątny lub owalny (przeznaczenie: do gabinetu obrad), o wymiarach minimalnych ok. 2,5 

x 0,8 m, długość nie większa niż 3,5 m – ilość: 1 sztuka; preferowany jest stół rozsuwany, długość 

po rozsunięciu nie może być większa niż 3,5 m; 

4) stół prezydialny prostokątny (przeznaczenie: do sali konferencyjnej i warsztatowej), każdy o 

wymiarze ok. 2 m długości x 0,8 m szerokości – ilość: 3 sztuki; 

5) stół o wymiarach 1,4 x 0,7 m (przeznaczenie: robocze do sali warsztatowej), na kółkach, z blatem 

składanym do pionu – ilość: 15 sztuk;  

6) ambona/mównica o wymiarach ok. 0,4 x 0,6 m, wysokość ok.  1,3 m, wymiar pulpitu ok. 0,4 x 0,4 

m, bez elementów multimedialnych - ilość: 2 sztuki; 

7) lampy wolnostojące z kloszami wys. 160 – 180 cm, ilość: 10 sztuk. 

Uwaga! Dopuszczane różnice w wymiarach nie większe niż 10% wymiarów podanych powyżej. 

Zamawiający  wymaga, aby stylistyka mebli oraz materiały, z których zostaną wykonane była spójna ze 

stylistyką wyposażenia holu głównego (pkt. 2b OPZ). 

b. Przedstawienie projektu aranżacji i wyposażenia holu głównego Pałacu wraz z dostawą, 

rozładunkiem, wniesieniem, złożeniem i montażem mebli i wyposażenia oraz wywozem opakowań. 

 

Zamawiający nie określa dokładnego spisu ani rozmiarów wymaganych mebli. Wymagane jest 

przedstawienie projektu aranżacji holu jako przestrzeni wypoczynkowej oraz recepcji. Hol ma służyć 

gościom Pałacu jako przestrzeń recepcyjna, skąd kierowani będą do sal na poszczególne wydarzenia, a 

także jako przestrzeń do wypoczynku, w której można pozostać na dłużej, spędzić czas pomiędzy 

wydarzeniami, usiąść przy stoliku, poczytać książkę lub czasopismo, które również mają być w tej 

przestrzeni udostępnione. Hol ma być wizytówką Pałacu jako centrum literackiego i kulturalnego, 

miejsca otwartego, przyjaznego gościom odwiedzającym Kraków i jego mieszkańcom. 

W przedstawionej koncepcji powinny znaleźć się następujące elementy: 
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1) stoliki kawowe wraz z krzesłami / fotelami / siedziskami / kanapami / lampkami / lampami 
stojącymi, w liczbie odpowiedniej do przestrzeni holu, umożliwiającej swobodną komunikację 
między holem a krużgankami i wszystkimi pomieszczeniami przyległymi do holu. UWAGA! 
Zamawiający nie wskazuje konkretnej ilości mebli i wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać ilość poszczególnych mebli i wyposażenia zgodnie z proponowanym projektem aranżacji 
holu głównego. Ilość ta ma być dostosowana do powierchni holu w taki sposób aby umożliwiać 
swobodną komunikację między holem a krużgankami i wszystkimi pomieszczeniami przyległymi do 
holu; 

2) regał lub regały na książki, umożliwiające jednoczesne pomieszczenie ok. 200 szt. książek; 

3) lada recepcyjna z miejscem do pracy, o długości blatu co najmniej 2 m, preferowana lada bez 

elementów multimedialnych; 

4) szafka / regał na urządzenie wielofunkcyjne  o minimalnych wymiarach miejsca na urządzenie 1 x 1 

m, wys. 1,2 m; (przy ladzie recepcyjnej) 

5) fotel do pracy biurowej (przy ladzie recepcyjnej) 

Koncepcja powinna zakładać pozostawienie ok. 5 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni na strefę 

przeznaczoną dla małych dzieci (mata z siedziskami i zabawkami - zapewnione przez Zamawiającego).  

c. Przedstawienie projektu aranżacji i wyposażenia mieszkania rezydencjalnego w Pałacu wraz z 

dostawą, rozładunkiem, wniesieniem, złożeniem i montażem mebli i wyposażenia oraz wywozem 

opakowań. 

 

Mieszkanie rezydencjalne jest wydzieloną częścią Pałacu, która służyć będzie jako tymczasowe miejsce 

pobytu i pracy twórczej dla zapraszanych pisarzy i artystów (pobyty kilkutygodniowe: 4-8 tygodni). 

Mieszkanie musi zawierać wyposażenie umożliwiające rezydentowi zaspokojenie wszelkich 

podstawowych potrzeb życiowych, nie jest to pokój hotelowy, a mieszkanie przeznaczone na dłuższe 

pobyty. 

Zamawiający zapewnia wyposażenie łazienki i przedpokoju wraz z aneksem kuchennym mieszkania. 

Wykonawca zapewnia wyposażenie części mieszkalnej. 

W przedstawionej koncepcji obowiązkowe są następujące elementy: 

1) łóżko podwójne o szerokości 140 cm; 

2) szafa ubraniowa, z półkami i wieszakami; 

3) szafka nocna; 

4) lampka nocna; 

5) lampka biurkowa 

6) biurko z szufladami; 

7) krzesło do biurka; 

8) fotel albo kanapa; 

9) stół (mogący służyć jako stół jadalny); 

10) krzesła – liczba: 2 sztuki; 

11) regał na książki. 

2. Plany pomieszczeń, które zostaną wyposażone w meble stanowią Załącznik nr 1a oraz 1b do SIWZ. 

3. Zamawiający wymaga, aby oferta została przygotowana zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 lit. a-d SIWZ.  

4. Przed realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowych pomiarów 

pomieszczeń, w których meble mają być ustawione, uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 

ostatecznych wymiarów, wyglądu oraz wersji kolorów dostarczanych mebli, w ramach przyjętej oferty 

cenowej i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

5. Dostarczone Zamawiającemu meble, stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być nowe, wykonane z 

fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów, dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, posiadać 

aktualne atesty wytrzymałościowe i higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające 

przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli. 

6. Meble muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość, gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną 

poprzez system wystarczająco mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. 

 


