
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 96728-2015 z dnia 2015-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ I, zakup i dostawa wraz z montażem, 

sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem mebli biurowych dla Urzędu Transportu 

Kolejowego oraz dla Oddziałów Terenowych UTK. Szczegółowy opis przedmiotu... 

Termin składania ofert: 2015-05-18  

 

Numer ogłoszenia: 105638 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96728 - 2015 data 27.04.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 749 14 00, fax. 22 749 14 01. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 18.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Transportu 

Kolejowego, Recepcja 12 p., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 

 W ogłoszeniu powinno być: 20.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Transportu 

Kolejowego, Recepcja 12 p., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6) 13. 

 W ogłoszeniu jest: 3. Dokumenty potwierdzające zgodność produktu z normami, 

określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zał. nr 1 do 

SIWZ tj.; Atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty, z której wykonane są 

biurka, łączniki do biurek, oraz kontenery, Dokumenty potwierdzające gęstość płyty, z 

której wykonane są biurka min. 620 kg na m3, Zaświadczenie potwierdzające 

ścieralności blatów biurek na poziomie minimum 3B wg normy EN 14322, 

Zaświadczenie potwierdzające, że szafy posiadają wytrzymałości, trwałości oraz są 

bezpieczne dla użytkowania wykonanych według norm PN EN 14073 2 oraz PN EN 

14073 3 z wynikiem pozytywnym;. 

 W ogłoszeniu powinno być: 3. Dokumenty potwierdzające zgodność produktu z 

normami, określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zał. 

nr 1 do SIWZ tj.; Atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty, z której 

wykonane są biurka, łączniki do biurek, oraz kontenery, Dokumenty potwierdzające 

gęstość płyty, z której wykonane są biurka min. 620 kg na m3, Zaświadczenie 

potwierdzające ścieralności blatów biurek na poziomie minimum 3A wg normy EN 

14322, Zaświadczenie potwierdzające, że szafy posiadają wytrzymałości, trwałości 

oraz są bezpieczne dla użytkowania wykonanych według norm PN EN 14073 2 oraz 

PN EN 14073 3 z wynikiem pozytywnym;. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=96728&rok=2015-04-27


 
 


