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Ogłoszenie nr 540146712-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

Kielce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510129025-N-2019 

Data: 26/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska, Krajowy numer identyfikacyjny 16950000000000, ul. Al. Tysiąclecia

Państwa Polskiego  7, 25-314  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 424 150, e-mail

anietrzpiel@tu.kielce.pl, faks 041 3443874,041 3424140. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-07-18, godzina: 13:00 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-23, godzina: 13:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

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

2 USTAWY PZP: 1) w zakresie jakości nawierzchni poliuretanowej: a) Aktualny certyfikat

IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię, b) Atest Higieniczny PZH

lub dokument równoważny, c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez

producenta, d) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i

dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 2) w zakresie jakości

nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne

laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego

systemu ( nawierzchnia + wypełnienie+ mata), potwierdzający zgodność jego parametrów z

FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz

potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez

Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com). Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych

w oparciu o FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2012). b) Karta techniczna

oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez

Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty

raportem z badań. c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja

producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

W ogłoszeniu powinno być: III.6) 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) w zakresie jakości nawierzchni poliuretanowej: a)

Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię, b)

Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny, c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni,

potwierdzona przez producenta, d) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej

wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. e)

Kompletny raport z badań, wydany przez jednostkę akredytowaną potwierdzający zgodność

proponowanej nawierzchni z wymogami PN-EN 14877:2014 i potwierdzający wszystkie

wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni. 2) w zakresie jakości nawierzchni z

trawy syntetycznej: a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.

Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu ( nawierzchnia +

wypełnienie+ mata), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for

Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne
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parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na

www.FIFA.com). Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w oparciu o FIFA Quality

Concept for Football Turf (edycja 2012). b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni,

poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne

parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań. c) Atest PZH

lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,

wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 


