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Rzeszów, dnia 20.03.2019 r. 
OR-IV.272.1.8.2019                                                                                

 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mebli 

konferencyjnych oraz foteli biurowych” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się 

rozdz. XII w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Dostawa mebli konferencyjnych oraz foteli biurowych”; 
znak sprawy: OR-IV.272.1.8.2019; nie otwierać do dnia 26.03.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207.”. 
 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,    

w ten sposób, że punkt Fotel obrotowy otrzymuje brzmienie: 
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 Fotel obrotowy 

Ilość sztuk: 140 

 

Zdjęcia poglądowe: 

 
 

 

Fotel obrotowe na kółkach z oparciem z membrany i z tapicerowanym siedziskiem musi posiadać: 
 płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; 

 możliwość regulacji kąta odchylenia oparcia w zakresie min. 21°, siedziska min.  10°; 

 możliwość regulacji podparcia lędźwiowego w zakresie min. 70 mm, podparcie lędźwiowe 

wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną, 

poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców; 

 możliwość regulacji głębokości siedziska w zakresie 50 mm; 

 możliwość regulacji siły odchylania oparcia; 

 fotel wyposażony w mechanizm z blokadą oparcia w 4 położeniach;  

 fotel wyposażony w mechanizm Anti-Shock – zapobiegający uderzeniu oparcia  

w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu; 

 zakres wagowy użytkownika 45-120 kg; 

 oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej transparentnej siatki w kolorze 

czarnym (membrany). Rama stanowi integralną część wspornika  

w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu. 

 rama oparcia wraz z membraną powinny być połączone bez używania dodatkowych elementów 

mocujących (np. śruba, klej) 

 podłokietniki regulacja (góra – dół), konstrukcja nylonowa czarna / nakładka 

termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa; 

 pięcioramienna podstawa jezdna czarna (nylon) Ø 680 - 720; 

 samohamowne kółka do powierzchni twardych Ø 60 - 65. 

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

- skład: 100% Poliester 

- gramatura: 366 g/m2 

- odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale’a 

Wymiary całkowite: 

- wysokość całkowita fotela obrotowego w najniższym i najwyższym położeniu podnośnika w 

przedziale 1060-1170 mm (+/-2%), 

- wysokość regulacji podłokietnika w zakresie 205-285 mm (+/-2%). 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. 

 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 
W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.03.2019 r., do godz. 10:00. 
 
 

 


