Numer ogłoszenia: 52760 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41294 - 2016 data 24.02.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303,
fax. 55 6406300.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


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



W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że
oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć: - próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają
zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego; - inne dokumenty 1.Próbkę oferowanej
nawierzchni o wymiarach 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu o parametrach technicznych określonych w dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik do SIWZ jako opis przedmiotu zamówienia. 2. Autoryzacja
producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę
nawierzchnię. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni autoryzowana przez jej
producenta, potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań
technologicznych i zawierająca technologię wykonania oferowanej nawierzchni. 4.
Aktualny certyfikat IAAF I klasy (Product Certificate) dla obiektu wykonanego z
oferowanej nawierzchni, o grubości zgodnej z grubością określoną w dokumentacji
projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ jako opis przedmiotu zamówienia. 5.
Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację
IAAF potwierdzający wartość parametrów określone dla wydania Product Certificate.
6. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 7.
Kompletny raport z badania zgodności z ochroną środowiska naturalnego wykonany
przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający nieprzekroczenie przez
nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 180356. 8. Aktualne kompletne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 celem
potwierdzeniem pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF. 9.
Aktualny dokument potwierdzający, że producent posiada wdrożony system
zarządzania kontrolą jakości zgodnie z EN ISO 9001..



W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH
POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie
potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć: - próbki, opisy lub fotografie
produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; - inne dokumenty

1.Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta
i typu oferowanego produktu o parametrach technicznych określonych w
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ jako opis przedmiotu
zamówienia. 2. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy
(oferenta) na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tę nawierzchnię. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni
autoryzowana przez jej producenta, potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych
wymagań technologicznych i zawierająca technologię wykonania oferowanej
nawierzchni. 4. Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej
nawierzchni o grubości zgodnej z grubością określoną w dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik do SIWZ jako opis przedmiotu zamówienia. 5. Kompletny
raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF
potwierdzający wartość parametrów określone dla wydania Product Certificate. 6.
Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 7.
Kompletny raport z badania zgodności z ochroną środowiska naturalnego wykonany
przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający nieprzekroczenie przez
nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 180356. 8. Aktualne kompletne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 celem
potwierdzeniem pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF. 9.
Aktualny dokument potwierdzający, że producent posiada wdrożony system
zarządzania kontrolą jakości zgodnie z EN ISO 9001..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w
Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 17.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..

