
 
 

 

 

OR-IV.272.2.54.2019                            Rzeszów, 07.11.2019 r. 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę stojaków rowerowych dla Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim Zamawiający, Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

1. Załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ): 
 

I. Część ogólna:  
 

1. Przedmiotem zadania jest dostawa (bez montażu) trzech stojaków rowerowych 
Zamawiającemu.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę i rozładunek przedmiotu zamówienia 

do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie .  

3. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na dostarczone stojaki. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się od dnia odbioru materiałów przez Zamawiającego. 

4. Dostawa stojaków odbędzie się w terminie do 20 grudnia 2019 r. 

5. Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów oraz dostawy zamówienia:  

5.1 Wszystkie stojaki muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym 

gatunku i muszą spełniać następujące kryteria:  

a) funkcjonalności, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, stojaki będące 

przedmiotem zamówienia muszą zapewniać ich łatwe i bezproblemowe 

użytkowanie,  

b) trwałości, tj. stojak nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, 

c) estetyki i precyzji wykonania, tj. np. nie występują zarysowania, przebarwienia, 

pęknięcia i inne uszkodzenia stojaków podczas właściwego i normalnego 

korzystania, poszczególne części stojaków są dobrze do siebie dopasowane oraz 

zamocowane. 

5.2 Wszystkie stojaki muszą być w całości wyprodukowane fabrycznie.  

5.3 Sposób transportu oraz ewentualne opakowanie stojaków muszą zapewniać 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego 

opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.                        

 
 



 
 
II. Przedmiot zamówienia:  

Lp.  Rodzaj 
artykułu 

Liczb
a 

Opis wymagań 
Zamawiającego 

Zdjęcie poglądowe 

1.  Stojak 

rowerowy 

3 szt. - ilość stanowisk w 
pojedynczym stojaku: 10 
- stojak ogumowany 
- wysokość stojaka: 80cm 
- głębokość stojaka: 75cm 
- szerokość stojaka: 395 cm 
- odległość między 
stanowiskami 92,5cm 
- profil stojaka: 50x50x2mm 
- mocowanie: 10 kołków 
rozporowych Ø 8mm 
- materiał: stal ocynkowana,  
- kolor 5017 z palety RAL  
- każdy stojak będzie posiadał 
szyld reklamowy o minimalnych 
wymiarach 65x390cm 
- szyld reklamowy może 
składać się maks. z dwóch 
połączonych części/modułów 
- materiał szyldu: aluminiowa 
płyta kompozytowa 

 

 

 

 

 

2. Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta 
dotyczy zamówienia pn. Dostawa stojaków rowerowych”; znak sprawy:  
OR-IV.272.2.54.2019; nie otwierać do dnia 15.11.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza 
Cieplińskiego – pok. nr 207. 

 


