ZARZĄDZENIE Nr 25/IX/2012
Dyrektora MGOKSiR w Korfantowie
z dnia 14 września 2012 roku
w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie –

Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z
2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591/1, oraz art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z
2010 roku Nr 113 poz. 759/2, zarządzam, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 24/2012 Dyrektora
MGOKSiR w Korfantowie z dnia 5 września 2012 r. o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.
Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności
Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II.
I. W Dziale XIII. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
oraz w Dziale IV Opis przedmiotu zamówienia - treść punktu 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
12. Zamawiający wymaga załączenia do ofert zdjęć lub katalogów ze wskazaniem konkretnych oferowanych
foteli oraz ich opisów technicznych. Na oferowany przedmiot zamówienia należy załączyć do oferty
aktualne certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą wyroby, tj.
a) atest higieniczny foteli dla obiektów kinowych, teatralnych, audytoryjnych oraz seminaryjnych,
b) atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpiecznego użytkowania wg Normy PN-EN 12727:2004,
c) dokument potwierdzający badania zapalności i właściwości toksycznych, lotnych produktów spalania
fotela tapicerowanego wg normy PN-88/B-02855:1988,
d) dokument potwierdzający badania zapalności mebli tapicerowanych wg normy PN-EN 1021-1:2007 i
normy PN-EN 1021-2:2007.
II. W Dziale IV Opis przedmiotu zamówienia – tabela w punkcie 1 Działu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Lp.
1.

Nazwa
materiału
Fotel dla obiektów
teatralno-kinowych
model ASTRA firmy
proSTAR*

Ilość

Opis

150 szt.

Specyfikacja techniczna:
− siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej metodą wtryskową gwarantującą
powtarzalność produkowanych elementów,
− metalowa konstrukcja nośna koloru czarnego, wyposażona w sprężyny/ę, wzmacniajace/ą
zatopione w piance poliuretanowej siedziska i oparcia,

−
−
−
−
−
−

nogi metalowe – kolor czarny, o owalnym kształcie, zakończone stopą mocującą fotel do
podłoża,
pokrycie tapicerskie fotela, wykonane z tkaniny poliestrowej TREVIRA CS firmy VELTO lub
równoważnej, kolor niebieski,
tapicerka klejona do pianek oparcia i siedziska,
siedzisko fotela uchylne grawitacyjnie z pochyleniem od 10º do 17º,
podłokietniki drewniane – buk,
wykończenie kształtu oparcia i siedziska dowolne,
haftowane oznaczenie fotela,

−

osłona z niebieskiego tworzywa lub sklejki koloru buk, zabezpieczająca tył oparcia,
wymiary: wys. 960mm x szer. 560mm.

−

−

§2
W związku z dokonaniem powyższych zmian w SIWZ, z uwagi na niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin
składania ofert do dnia 20.09.2012 roku do godz. 10.00.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____________________________________________________________________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, , z 2005
roku Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i
146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 117 poz. 679.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 roku Nr 161 poz. 1078, z 2011 roku Nr 182 poz. 1228, z
2011 roku Nr 28 poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87 poz. 484, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429.

