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Ogłoszenie nr 500090014-N-2018 z dnia 24-04-2018 r.
Budzyń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540906
Data: 09/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Budzyń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa 16 A, 64-840 Budzyń, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 201, e-mail p.jankowski@budzyn.pl, m.grabarski@budzyn.pl, faks 672 843 313.
Adres strony internetowej (url): www.bip.budzyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1.2.5 Wzmocnienie murawy naturalnej W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z
murawą naturalną, ułożyć darń z rolki o grubości min. 5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu
trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej, jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita ze
wzmocnieniem : 201,52 m². Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: wysokość całkowita : 45 -55 mm, rodzaj
włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna: 200 mikronów, dwa różne rodzaje przekrojów poprzecznych
włókien, kolor włókien: zielony w dwóch odcieniach, gęstość splotów/ wiązek : min. 1.600/m² , osnowa: tkanina z
polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę niepodlegająca biodegradacji. technologia produkcji: tkanie wypełnienie
: ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej – min.3cm przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200
l/m²/min. UWAGA : NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA WZMOCNIENIA WYKONYWANEGO W
TECHNOLOGII IN-SITU (NP. POPRZEZ WPROWADZANIE SZTUCZNYCH WŁÓKIEN W MURAWĘ PO
INSTALACJI NA OBIEKCIE). 1.2.6 Wymagania wykonawcze dotyczące murawy. 1) Zaproponowana przez wykonawcę i
producenta nawierzchnia musi spełniać wymienione wymagania, które mają być potwierdzone dostarczonymi przez
wykonawcę przed zawarciem umowy dokumentami. 2) Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez
autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczącym przedmiotowego zadania. 3) Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów
wzmocnienia nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić : a) raportem z badań, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań Labosport, Sports Labs itd.), b) aktualnym atestem higienicznym, c)
gwarancją na oferowaną nawierzchnię, która powinna zostać potwierdzona przez jej producenta i dotyczyć
przedmiotowego zadania, d) kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta, potwierdzającą technologię
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produkcji dotyczącą przedmiotowego zadania, e) próbką ( z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej
nawierzchni potwierdzającą spełnienie wszelkich określonych wymagań ) wyhodowanej trawy z rolki z wzmocnieniem
wielkości minimum 25 x 25 cm,
W ogłoszeniu powinno być: skreśla się w całości pkt. 1.2.5 1.2.6 Wymagania wykonawcze dotyczące murawy. 1)
Zaproponowana przez wykonawcę i producenta nawierzchnia musi spełniać wymienione wymagania, które mają być
potwierdzone dostarczonymi przez wykonawcę przed zawarciem umowy dokumentami. 2) Nawierzchnia może być
instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym przedmiotowego zadania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-27, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-08, godzina: 12:00,
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