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Jelenia Góra, 30.01.2019
ZMIANA TREŚCI nr 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019
Zamawiający informuje, że stosownie do art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.)
zmienia się treść SIWZ w następującym zakresie:
SIWZ TOM III OPZ
1. Zmienia się treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele w pkt. 4 Tapicerka,
który przyjmuje brzmienie:
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o wytrzymałości min 130 000 cykli w skali wg normy EN
ISO 12972-2, skład 100% poliester FR. Gramatura tapicerki minimum 165 g/m2 +/- 5%.
Kolor komponentów metalowych, drewnianych podłokietniki, tapicerowanych do uzgodnienia przed
złożeniem zamówienia.
Fotele z haftowaną lub inną (do uzgodnienia) numeracją miejsc i rzędów. Kolor nici, wielkość i rodzaj
czcionki do uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.

2. Zmienia się treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele w pkt. 7 Uwagi
końcowe, który przyjmuje brzmienie:
Pod fotele została przyjęta podłoga podniesiona monolityczna LINDER typ PLOR_MORE
34. Wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych. Wymiary
płyty 600x600yx34 mm lub 1200x600x34 mm. Krawędzie łączone metodą podwójne „piórowpust”.
Należy przewidzieć takie mocowanie fotela do tej podłogi aby było estetyczne, trwałe,
bezpieczne i nie powodujące żadnych luzów w trakcie eksploatacji.
Montaż foteli powinien być przy użyciu specjalnych kotew montażowych, które zapewnią
estetykę wykonania, wytrzymałość i stabilność fotela oraz zostaną dobrane do wskazanego
podłoża. Kotwy montażowe mają być niewidoczne, dzięki czemu nie będą powodować
niedogodności w użytkowaniu.
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Z uwagi na kształt balkonów część foteli będzie posiadała samodzielne oparcia i
podłokietniki.
Należy porozumieć się z wykonawcą podłoży w celu dokonania ewentualnej korekty podłoży
czy wysokości foteli. Może zaistnieć sytuacja, że fotele pierwszego rzędu na II balkonie będą
miały nogi o 5 cm krótsze.
Dostawca foteli przed produkcją i montażem skontaktuje się z Generalnym Wykonawcą w
celu uzgodnienia właściwych rozwiązań montażowych. Zamawiający załącza poglądowo
dokumentację techniczną podłogi podniesionej /Załącznik nr 5 do OPZ/.
Załącznik do Zmiany treści nr 1 SIWZ:
1) ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE_ZMIANA;
Zastępca Dyrektora
Stanisław Jeleński
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