
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138695-2010 z dnia 2010-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Mosinie, ul.

Topolowa 2

Termin składania ofert: 2010-06-17

Numer ogłoszenia: 152587 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 138695 - 2010 data 28.05.2010 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: III.5).

W ogłoszeniu jest: 1) dla nawierzchni boiska do piłki noŜnej: -badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1,

lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport), - certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z

oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów

oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA, - kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną

przez jej producenta, - atest PZH dla oferowanej nawierzchni, - autoryzację producenta trawy syntetycznej,

wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tę nawierzchnię; 2) dla nawierzchni boiska syntetycznego: - badania na zgodność z normą

PN-EN 14877, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań

specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport), - kartę techniczną

oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, - atest PZH dla oferowanej nawierzchni, -

autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W ogłoszeniu powinno być: 1) dla nawierzchni boiska do piłki noŜnej: - aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla

obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez

laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający

zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), - certyfikat

lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację

techniczną ITB, - kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta, - atest PZH lub
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równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, - autoryzację producenta trawy syntetycznej,

wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tę nawierzchnię; 2) dla nawierzchni poliuretanowej: - certyfikat lub deklarację zgodności z normą

PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań

specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument

równowaŜny, - kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta, - atest PZH lub

równowaŜny dla oferowanej nawierzchni, - autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą

nawierzchnię.

II.2) Tekst, który naleŜy dodać:

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

Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: Wyznaczony zostaje nowe termin składania ofert - 22.06.2010 r. o

godz. 13:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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