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Numer sprawy ABM-ZP-13/2022 Dostawa i montaż mebli biurowych (część II) 

Warszawa, 06 lipca 2022 r.  

 

Nr sprawy: ABM-ZP-13/2022 

Wykonawcy 

 

Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany treści specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz Załącznika nr 1 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia 

(OPZ), zgodnie z treścią niniejszego pisma oraz dokonał odpowiednio zmiany ogłoszenia 

o zamówieniu nr 2022/BZP 00230805/01 z dnia 2022-06-29 poprzez publikację ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00241916/01 z dnia 2022-07-06. 

Zmiana treści SWZ: 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

13.1. Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2022 r. 15.07.2022 r. o godz. 10:00 8:00.  
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie: 10:30 8:30 poprzez użycie 
funkcjonalności Platformy e-Zamówienia.  

 
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
16.1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia 
06.08.2022 r. 12.08.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 
 
Zmiana treści OPZ: 

III Zestawienie mebli biurowych: 
7. Stolik okrągły z podstawą talerzową (mały) 

• Wymiary: Ø 600 mm x wysokość: 750 mm; 

• Płyta wiórowa melaminowana wykorzystana do produkcji stolika musi posiadać drobną 

strukturę wyczuwalną dotykowo - struktura „skórki pomarańczy”; 

• Blat stolika - wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej 

18 mm 25 mm w  kolorze zimnej bieli. Melaminat o strukturze skórki pomarańczowej 

o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo), obrzeże klejone listwą PCV o grubości  

2 mm i  promieniu 2  mm w  kolorze blatu; 

• Podstawa nogi - talerzowa, wykonana z blachy stalowej o średnicy Ø 430 mm  

ze stopkami regulacyjnymi, zakres regulacji minimum ±5 mm, malowana proszkowo 

w kolorze jasnoszary mat (zbliżony do szarości gołębiej) o minimalnej grubości 10 mm; 

• Noga podstawy - rurowa, stalowa  o  średnicy  Ø 80 mm 60 mm i grubości ścianki 

minimalnej – 1 mm, malowana proszkowo w kolorze jasnoszary mat (zbliżony do szarości 

gołębiej), gwintowana. Płyta mocująca wykonana z blachy wymiarach 200 x 200 mm 

240 x 240 mm +/- 10 mm z otworami służącymi do mocowania blatu w kolorze jasnoszary 

mat (zbliżony do szarości gołębiej). Blat stolika wyposażony w mufy stalowe (płyta 

mocująca montowana do blatu za pomocą muf stalowych). 

 
Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty. 
 
 

 
 

………………………………………….. 
 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub 
jego pełnomocnika) 
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