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Ożarowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 49028-2017

Data: 22/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ożarowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54278700000, ul. ul. Dworcowa  15, 42625   Ożarowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 322 857 222, e-mail ig@ug.ozarowice.pl, faks 322 845 024.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ozarowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL): NIE www.bip.ozarowice.pl

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL) TAK www.bip.ozarowice.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia NIE www.bip.ozarowice.pl

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia TAK www.bip.ozarowice.pl
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.6)

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

2 USTAWY PZP 1. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty

potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) Karta

techniczna oferowanej nawierzchni poliuretanowej na potwierdzenie, ze oferowana nawierzchnia spełnia parametry

wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, b) Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni, c) Aprobata techniczna

ITB lub rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań, itp.) wydany przez instytucje uprawnione

do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia spełnia parametry techniczne

zabudowanej nawierzchni dla realizowanego zadania inwestycyjnego, d) Autoryzacja producenta nawierzchni

poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tą nawierzchnię, e) Certyfikat wystawiony przez IAAF, f) Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających

bezpieczeństwo ekologiczne wg normy DIN 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość

substancji szkodliwych (m.in. metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium;

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące

dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poliuretanowej na potwierdzenie, ze oferowana nawierzchnia

spełnia parametry wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, b) Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni, c)

Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań, itp.) wydany przez

instytucje uprawnione do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia spełnia

parametry techniczne zabudowanej nawierzchni dla realizowanego zadania inwestycyjnego, d) Autoryzacja producenta

nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię, f) Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo

ekologiczne wg normy DIN 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji

szkodliwych (m.in. metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/04/2017,

godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
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11/04/2017, godzina: 10:00
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