
Szczecin, dnia 16.10.2017 r.

ZZ-2380- 125/17

 informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz.  2164.), zwanej dalej „uPzp”na „dostawę

wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”

   Na podstawie art.  38 ust.  4 uPzp Zamawiający  w części I zamówienia modyfikuje  opis  przedmiotu

zamówienia w następujący sposób :

- w załączniku nr 4.1 do siwz  poz.2:

Jest:

2. Krzesło wyściełane typu ISO

wymiary min: 

wys. całkowita: 900mm

wys. do siedziska: 460mm

szer. podstawy: 605 mm

gł. siedziska: 550 mm

Krzesło ma posiadać konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy w zakresie 18-22mm z nie widoczną

spoiną. Profil ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia).

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej

odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia oraz tkaniną. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe

przytwierdzone chroniące podłogę przed zarysowaniami. Możliwość składania w stosie. Tapicerka o odporności

na ścieranie co najmniej 150 000 cykli Martidale. 

Winno być:

2. Krzesło wyściełane typu ISO

wymiary min: 

wys. całkowita: 800mm

wys. do siedziska: 460mm

szer. podstawy: 605 mm

gł. siedziska: 550 mm

Krzesło ma posiadać konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy w zakresie 18-22mm z nie widoczną

spoiną. Profil ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia).
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Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej

odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia oraz tkaniną. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe

przytwierdzone chroniące podłogę przed zarysowaniami. Możliwość składania w stosie. Tapicerka o odporności

na ścieranie co najmniej 150 000 cykli Martidale.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. 23.10.2017r.

W załączeniu:

zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części I – załącznik nr 4.1 do siwz

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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