
 
 
 

ZSiPOWŁ.261.2.2021      Sieradz, dn. 06.12.2021r.  

 

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  

 

Zamawiający - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w 

Sieradzu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień 

publicznych (Dz.  U.  z  2021  r.  poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie: 

1) w załączniku nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Część III - Zakup i 

dostawa wyposażenia specjalistycznego sprzętu i urządzeń stanowiącego wyposażenie 

pracowni zawodowej: technika usług kosmetycznych pozycja dotycząca fotela 

kosmetycznego elektrycznego  otrzymuje brzmienie:  

Fotel kosmetyczny – elektryczny – ilość 5 szt.  

Fotel przystosowany do pracy w gabinetach / pracowniach kosmetycznych.  

Elektrycznie sterowana wysokość fotela. Hydraulicznie lub elektrycznie sterowane regulowany 

kąt podparcia pleców i nóg. Elementy fotela: 

- siedzisko z podstawą 

- zagłówek  

- podłokietniki 2 szt. 

- pilot do sterowania 

Obicie wykonane ze skóry ekologicznej.  

Kolor obicia: Biały 

Wymiary: + / - 5% 

-długość 180cm  

-szerokość 60cm (80cm z podłokietnikami) 

-wysokość regulowana od 64 do 84cm, 

 



 
 
 

2) W rozdziale XI. Termin związania ofertą w SWZ ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca 

jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.01.2022 r.” 

3) W rozdziale XIII. Sposób oraz termin składania ofert w SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2021r., do 

godz. 09:00”. 

4) W rozdziale XIV. Termin otwarcia ofert w SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 13.12.2021r., o godzinie 09:30.”. 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej 

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). 
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