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Kraków, dnia 30 października 2020r.
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia
pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
MODYFIKACJA DO SIWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej
opisany zakres przedmiotowy.
Modyfikacja:
Zamawiający informuje, iż dokonuje uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie czterech elementów na niego się składających, a dotyczącym wymaganych
atestów i certyfikatów, zgodnie z poniższym opisem, tj.:
poz. St-1 – stół wielofunkcyjny:
- zdanie „Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym” uzupełniono o
zapis „co musi być potwierdzone stosownym certyfikatem.”
- dopisano akapit - ATESTY I CERTYFIKATY:
Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.
Poz. St-2 – stół niski
- zdanie „Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym” uzupełniono o
zapis „co musi być potwierdzone stosownym certyfikatem.”
poz. St-3 – stół wielofunkcyjny:
- zdanie „Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym” uzupełniono o
zapis „co musi być potwierdzone stosownym certyfikatem.”
- dopisano akapit - ATESTY I CERTYFIKATY:
Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.
Poz. K3- krzesło
- dopisano akapit - ATESTY I CERTYFIKATY:
Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.
Elementy wykonane ze sklejki muszą posiadać atest higieniczny..
W
konsekwencji
zmianie
ulega
treść
Załącznika
3
DU-P4_1MeblePokojeOpisPrzedmiotuZamowienia (1 plik PDF), który po wprowadzeniu
powyższych zmian, dla ułatwienia zauważenia zaznaczonych w treści zieloną czcionką,
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stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. Plik jest podlinkowany na stronie z
dopiskiem korekta.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SIWZ
wraz z załącznikiem, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej
zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność
przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż
terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz
miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202010-30 12:45
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