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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227443 - 2014 data 29.10.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, fax. 032 

2513766. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb Muzeum 

Miejskiego w Żorach. Zamówienie dotyczy dostawy i montażu mebli podzielonych na VI 

pakietów: - PAKIET I - sala konferencyjna poziom -1: krzesła, stół konferencyjny; - PAKIET II - 

sala konferencyjna poziom -1: stoły składane, wózek do przewozu stołów, wieszaki na stroje; - 

PAKIET III - wyposażenie biur poziomu 0: stół owalny, regały i nadstawki biurowe, kontener z 

szufladami, wieszak na ubrania - PAKIET IV - sala konferencyjna, korytarze, hol wejściowy, 

poziom -1 i 0, wyposażenie galerii i sali konferencyjnej zestaw zawiesi (zestawy szyn, linki 

stalowe, haki stalowe z automatycznymi stoperami), ramy zatrzaskowe typu OWZ, zestawy 

systemu linkowego do zawieszania plakatu o formacie B1, system ścianek wystawienniczych, 

potykacze wodoodporne typu OWZ - PAKIET V - wyposażenie magazynu poziom -1, szatnia 

poziom 0: regały, podesty, stoły, szafy szufladowe, szafa metalowa, szafa do przechowywania 

chemikaliów, kątowniki półki, konstrukcja do magazynowania obrazów, konstrukcja do 

przechowywania drzewców sztandarowych oraz szafki metalowe dwukomorowe do szatni na 

poziomie 0. - PAKIET VI -foyer poziom 1: wieszaki na ubrania, system modułowych siedzisk w 

kształcie koła. Szczegółowy opis zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety został 

określony w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do - Dostarczenia (wraz z 

rozładunkiem) przedmiotu zamówienia do siedziby Muzeum Miejskiego mieszczącej się w 

Żorach przy ul. Muzealnej 1, - Montażu i ustawienia mebli oraz wyposażenia w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble były 

fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi. 

Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca dołączy do ofert oświadczenie, że zastosowane materiały, z których 

będą wykonane meble posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z 

PN lub aprobatą techniczną oraz że wykonane zostaną zgodnie z wymogami i przepisami BHP 

przewidzianymi dla danego typu stanowiska pracy - załącznik nr 7 Wykonawca zrealizuje 

przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów 

opisanych w Załączniku nr 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do 

akceptacji próbki kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu 



zamówienia. Podczas dostawy i montażu mebli, Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku powstania 

uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania lub montowania mebli 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Termin dostawy i montażu mebli 

musi być uzgodniony z Zamawiającym z 3 dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie meble oraz 

pozostałe elementy przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i winny posiadać 

certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz niezbędne certyfikaty 

bezpieczeństwa... 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb 

Muzeum Miejskiego w Żorach. Zamówienie dotyczy dostawy i montażu mebli podzielonych na VI 

pakietów: - PAKIET I (po zmianie SIWZ) - sala konferencyjna poziom -1: krzesła, stół 

konferencyjny; - PAKIET II - sala konferencyjna poziom -1: stoły składane, wózek do przewozu 

stołów, wieszaki na stroje; - PAKIET III - wyposażenie biur poziomu 0: stół owalny, regały i 

nadstawki biurowe, kontener z szufladami, wieszak na ubrania - PAKIET IV - sala konferencyjna, 

korytarze, hol wejściowy, poziom -1 i 0, wyposażenie galerii i sali konferencyjnej zestaw zawiesi 

(zestawy szyn, linki stalowe, haki stalowe z automatycznymi stoperami), ramy zatrzaskowe typu 

OWZ, zestawy systemu linkowego do zawieszania plakatu o formacie B1, system ścianek 

wystawienniczych, potykacze wodoodporne typu OWZ - PAKIET V - wyposażenie magazynu 

poziom -1, szatnia poziom 0: regały, podesty, stoły, szafy szufladowe, szafa metalowa, szafa do 

przechowywania chemikaliów, kątowniki półki, konstrukcja do magazynowania obrazów, 

konstrukcja do przechowywania drzewców sztandarowych oraz szafki metalowe dwukomorowe 

do szatni na poziomie 0. - PAKIET VI -foyer poziom 1: wieszaki na ubrania, system modułowych 

siedzisk w kształcie koła. Szczegółowy opis zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety 

został określony w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do - Dostarczenia 

(wraz z rozładunkiem) przedmiotu zamówienia do siedziby Muzeum Miejskiego mieszczącej się 

w Żorach przy ul. Muzealnej 1, - Montażu i ustawienia mebli oraz wyposażenia w 

pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego Zamawiający wymaga, aby dostarczone 

meble były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami 

branżowymi. Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. Wykonawca dołączy do ofert oświadczenie, że zastosowane materiały, 

z których będą wykonane meble posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną oraz że wykonane zostaną zgodnie z wymogami i 

przepisami BHP przewidzianymi dla danego typu stanowiska pracy - załącznik nr 7 Wykonawca 

zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie 

parametrów opisanych w Załączniku nr 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do 

wykonywania przedmiotu zamówienia. Podczas dostawy i montażu mebli, Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W 

przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania 

lub montowania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Termin 

dostawy i montażu mebli musi być uzgodniony z Zamawiającym z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie meble oraz pozostałe elementy przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe 

i winny posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz niezbędne 

certyfikaty bezpieczeństwa... 

 


