
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 136481-2012 z dnia 2012-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1. Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, połoŜonego przy Liceum

Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, przy ul. Kasprowicza 3 w Puszczykowie. 2. Zamówienie winno zostać

wykonane zgodnie z niŜej...

Termin składania ofert: 2012-07-10

Numer ogłoszenia: 144341 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 136481 - 2012 data 22.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500,

fax. 061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) w celu potwierdzenia Ŝe oferowane roboty

budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, przedłoŜył niŜej wskazane dokumenty dotyczące

zaproponowanej nawierzchni: a) certyfikat IAAF, b) oświadczenie Wykonawcy o zgodności z normą PN-EN

14877 lub aprobatą techniczną, c) certyfikat odporności na kolce, d) kartę techniczną, która powinna zawierać

co najmniej dane dotyczące następujących parametrów technicznych: wytrzymałość na rozciąganie, wydłuŜenie

względne przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozdzieranie, gdyŜ będą one brane pod uwagę przy ocenie

równowaŜności oferowanej nawierzchni, e) atest PZH, f) atest niepalności, g) autoryzację producenta

nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizację inwestycji; 5) zaakceptował następujące

warunki płatności: a) 80% wynagrodzenia brutto płatne będzie w 2012 r., w terminie 21 od daty doręczenia

Zamawiającemu faktury VAT.

W ogłoszeniu powinno być: 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) w celu potwierdzenia Ŝe oferowane

roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, przedłoŜył niŜej wskazane dokumenty dotyczące

zaproponowanej nawierzchni: a) certyfikat IAAF First Class, dla obiektu na którym zamontowano oferowaną

nawierzchnię, b) oświadczenie Wykonawcy o zgodności z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną, c)

kartę techniczną zaoferowanej nawierzchni wraz z aktualną Aprobatą lub Rekomendacją ITB lub innymi

wynikami badań laboratoryjnych, potwierdzającymi wszystkie wymagane parametry nawierzchni. Przedmiotowa

karta winna zawierać co najmniej dane dotyczące następujących parametrów technicznych: grubość całkowita,

podstawowa, wytrzymałość na rozciąganie, wydłuŜenie podczas zerwania, odkształcenie pionowe, zdolność
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amortyzowania siły - redukcja siły, gdyŜ będą one brane pod uwagę przy ocenie równowaŜności oferowanej

nawierzchni. d) atest PZH, e) autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy

na realizację inwestycji; 5) zaakceptował następujące warunki płatności: a) 80% wynagrodzenia brutto płatne

będzie w 2012 r., w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: inne dokumenty dotyczące zaproponowanej nawierzchni: 1) certyfikat IAAF, 2)

oświadczenie Wykonawcy o zgodności z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną, 3) certyfikat odporności

na kolce, 4) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, która powinna zawierać co najmniej dane dotyczące

następujących parametrów technicznych: wytrzymałość na rozciąganie, wydłuŜenie względne przy rozciąganiu,

wytrzymałość na rozdzieranie, 5) atest PZH, 6) atest niepalności, 7) autoryzację producenta nawierzchni

poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizację inwestycji.

W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty dotyczące zaproponowanej nawierzchni: 1) certyfikat IAAF First

Class, dla obiektu na którym zamontowano oferowaną nawierzchnię, 2) oświadczenie Wykonawcy o zgodności

z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną, 3) kartę techniczną zaoferowanej nawierzchni wraz z aktualną

Aprobatą lub Rekomendacją ITB lub innymi wynikami badań laboratoryjnych, potwierdzającymi wszystkie

wymagane parametry nawierzchni. Przedmiotowa karta winna zawierać co najmniej dane dotyczące

następujących parametrów technicznych: grubość całkowita, podstawowa, wytrzymałość na rozciąganie,

wydłuŜenie podczas zerwania, odkształcenie pionowe, zdolność amortyzowania siły - redukcja siły, 4) atest

PZH, 5) autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizację

inwestycji.

II.2) Tekst, który naleŜy dodać:

Miejsce, w którym naleŜy dodać tekst: IV.4.4).

Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 12.07.2012 r. do

godz. 11:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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