
 
 

     Sieradz, dn. 11.10.2021r.  

ZSiPOWŁ.261.1.2021  

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu i pomocy 

dydaktycznych pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu” 

 

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

Nr 2 

 

Zamawiający – Województwo Łódzkie / Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r., poz. 1129 ze zm.) dokonuje 

zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu o 

następującym zakresie: 

 

1. W rozdziale XI. Termin związania ofertą ust.1 SWZ o brzmieniu:  

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.11.2021 

r.” 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.11.2021 

r.” 

 

2. W rozdziale XIII. Sposób oraz termin składania ofert ust. 2 SWZ o brzmieniu: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13 października 

2021r., do godz. 10:00”.  

otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 października 

2021r., do godz. 09:00”.  

 

3. W rozdziale XIV Termin otwarcia ofert ust. 1 SWZ o brzmieniu: 

„ 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2021r., o godzinie 10:30”.  



 
 
otrzymuje następujące brzmienie  

„ 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14 października 2021r., o godzinie 09:30” 

 

4. W załączniku nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dotyczący Część II „Zakup i 

dostawa wyposażenia specjalistycznego sprzętu i urządzeń stanowiącego wyposażenie 

pracowni zawodowych: opiekuna medycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki 

stomatologicznej, technika masażystę, technika sterylizacji medycznej ”  - dotyczy Pracowni 

sterylizacji medycznej otrzymuje brzmienie: 

Szafka medyczna stojąca z komorami zlewozmywakowymi (stal nierdzewna) 

wraz z kranem łokciowym i wyciąganą słuchawką  
 

1. Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stołu wykonana z pełnych profili o 

wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 

1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową. 

2. Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów.  

3. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 

20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.  

4. Blaty robocze stołów wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 

(304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty zagłębione. 

5. Stół (1 szt.) z blatem i komorami: umywalkową fi 380 mm i 

zlewozmywakową 600x400x250 mm (komory oddzielone pionową 

przegrodą przeciwbryzgową wykonaną ze szkła organicznego), stół 

wyposażony w baterię nablatową sztorcową z wylewką i uchwytem 

klinicznym oraz w baterię nablatową prysznicową wyjmowaną. Stół 

wyposażony w dwa syfony odpływowe, tworzywowe. 

6. Stół z komorami zintegrowanymi z blatami bez widocznych połączeń i bez 

uszczelnień silikonowych tworzące z blatem jedną spójną całość. Łącznie 

wymiar stołu z komorami wysokość 850mm/głębokość 600mm/ szerokość 

1400mm +/- 5% 

7. Stół z blatem ociekowym.  Blat stołu zagłębiony, profilowany ze spadkami 

i centralnym odpływem wysokość 850mm/głębokość 600mm/ 

szerokośc660mm. +/- 5%  Odprowadzenie wody do ścieku z syfonem 

tworzywowym.  Stół wyposażony w półkę umieszczoną 140 mm od 

podłoża.  

8. Stół z blatem roboczym - Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w 

gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 

mm, pozostałe boki proste.  

Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm 

(możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 

bezpieczne. Wymiary: wysokość 850mm/głębokość 600mm/ szerokość 

530mm. +/-5% 

9. Blaty stołów od spodu wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym. 

10. Na froncie pod blatem maskownica o wysokości 250 mm 

11. Blaty z tylnym fartuchem podniesionym do wys. min. 40 mm 
 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

1 kpl. / 3 

elementy 



 
 
 

Szafka medyczna stojąca z komorami zlewozmywakowymi (stal nierdzewna) 

wraz z kranem łokciowym i wyciąganą słuchawką – 180cm  

 

1. Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stołu wykonana z pełnych profili o 

wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 

1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową 

2. Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów.  

3. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 

20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego  

4. Blaty robocze stołów wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 

(304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty zagłębione 

5. Stół (1 szt.) z dwoma komorami zlewozmywakowymi 400x400x250 mm. Stół 

wyposażony w baterię sztorcową z wyciąganą rączką natrysku. Stół 

wyposażony w dwa syfony odpływowe, tworzywowe. 

6. Stół z komorami zintegrowanymi z blatami bez widocznych połączeń i bez 

uszczelnień silikonowych tworzące z blatem jedną spójną całość. 

7. Wymiary całości: wysokość 850mm/głębokość 600mm/ szerokość 1800mm. 
+/- 5% 

 

1 szt.  

 

w załączeniu poprawiony Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 

2 do SWZ. 
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