
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 403698-2012 z dnia 2012-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mebli biurowych, 
krzeseł i foteli obrotowych, regałów i metalowych szaf ubraniowych bhp oraz szaf kartotekowych 
odznaczających się wysoką wytrzymałością i estetyką...
Termin składania ofert: 2012-10-25 

Numer ogłoszenia: 414726 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 403698 - 2012 data 17.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: 4. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Meble 

wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, drewnopodobnej, 
odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć, MEBLE PRZEZNACZONE 
DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, 2) Blaty biurek, stołów, kontenerów oraz wieńce szaf, szafek wykonane z 
płyty melaminowanej o grubości 25 mm, 3) Stelaże, korpusy i półki ( z regulacją wysokości 
w 3 poziomach) wykonane z płyty melaminowanej dwustronnie o grubości 18 mm, 4) 
Wszystkie krawędzie widoczne i niewidoczne występujące w meblach oklejone ABS o 
grubości 2 mm, 5) Stoły konferencyjne na stelażach metalowych i płycinowych, 6) 
Wysuwane półki na klawiaturę i szuflady na stalowych prowadnicach rolkowych 7) Drzwi 
na stalowych zawiasach puszkowych samodomykających 8) Plecy szafek HDF minimum 3 
mm, 9) Wszystkie biurka, stoły, szafki na stelażach płytowych wyposażone w ślizgacze 
PCV, 10) Uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowe w kolorze satyna, montowane 2-
punktowo, rozstawie 128 mm, 11) W górnym lewym narożniku blatu wykonać przelotki na 
kable, 12) Tkanina obiciowa musi spełniać europejskie Normy: - EN ISO 1294/2 - 
odporność na ścieranie min.40 tys. cykli MARTINDALE, - EN ISO 12945/1 - odporność 
tapicerki na piling min.4, - EN 1021/1 trudnozapalność tapicerki - odporność na tlący 
papieros i płomień zapałki. 13) Wszystkie krzesła i fotele obrotowe muszą posiadać atest 
higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Wszystkie biurka, krzesła, fotele 
obrotowe muszą spełniać wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
( Dz.U.Nr 148, poz.973) 14) Regały magazynowe wykonane w całości z blachy malowanej 
proszkowo o nośności 120 kg każdy, 15) Szafy ubraniowe BHP oraz szafy kartotekowe 
muszą spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).. 

• W ogłoszeniu powinno być: 4.Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
MEBLE PRZEZNACZONE DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W OBIEKCIE 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1) Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=403698&rok=2012-10-17


w klasie higieny E1, drewnopodobnej, odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania 
i wilgoć, 2) Tkanina obiciowa krzeseł musi spełniać europejskie Normy: - EN ISO 1294/2 - 
odporność na ścieranie min.40tys. cykli MARTINDALE - EN ISO 12945/1 - odporność 
tapicerki na piling min.4, - EN 1021/1 - trudnozapalność tapicerki - odporność na tlący 
papieros i płomień zapałki. 3) Wszystkie krzesła obrotowe 10GTP z podłokietnikami i 
krzesła miękkie typu ISO muszą posiadać atest higieniczny (dotyczy pokryć tapicerskich) 
wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie biurka, krzesła obrotowe 10GTP z 
podłokietnikami muszą spełniać wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
( Dz.U.Nr 148, poz.973) 4) Regały magazynowe wykonane w całości z blachy malowanej 
proszkowo o nośności 120 kg każdy, 5) Szafy ubraniowe BHP oraz szafy kartotekowe 
muszą spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 25.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, 
Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 29.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych 
pok. 301. 


