
Ogłoszenie nr 540159999-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.

Przystajń:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 579105-N-2019

Data: 26/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przystajń, Krajowy numer identyfikacyjny 54868900000000, ul. ul. Częstochowska  5,

42-141  Przystajń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 319-11-53, 319-11-54, e-mail

inwestycje@gminaprzystajn.pl, faks 34 319-17-32.

Adres strony internetowej (url): www.bip.przystajn.akcessnet.net

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: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie

nawierzchni syntetycznej boiska rekreacyjnego o wymiarach 42,00/30,00 m przy Szkole

Podstawowej w Przystajni. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: •

Demontaż istniejących bramek • Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o

powierzchni 1267,20 m2 i jej utylizacja. • Zdjęcie warstwy podbudowy górnej do wysokości

umożliwiającej wykonania nowej nawierzchni płyty boiska na poziomie istniejącego

obramowania boiska. • Wyrównanie nawierzchni warstwą piasku o grubości min 1 cm. •

Ułożenie trawy syntetycznej wys. 6 cm wraz z wklejeniem linii do gry w piłkę nożną i ręczną

oraz wypełnieniem granulatem SBR (trawa typu Juta Grass Winner 60/140 lub równoważna) •

Ustawienie bramek w gotowych otworach Sztuczna trawa powinna posiadać raport z badań
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przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium potwierdzające zgodność parametrów

nawierzchni z wymaganiami FIFA dla poziomu Quality Pro i Quality.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na

wymianie nawierzchni syntetycznej boiska rekreacyjnego o wymiarach 42,00/30,00 m przy

Szkole Podstawowej w Przystajni. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty

budowlane: • Demontaż istniejących bramek • Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy

syntetycznej o powierzchni 1267,20 m2 i jej utylizacja. • Zdjęcie warstwy podbudowy górnej

do wysokości umożliwiającej wykonania nowej nawierzchni płyty boiska na poziomie

istniejącego obramowania boiska. • Wyrównanie nawierzchni warstwą piasku o grubości min

1 cm. • Ułożenie trawy syntetycznej wykonanej w technologii: - wys. 6 cm wraz z wklejeniem

linii do gry w piłkę nożną i ręczną oraz wypełnieniem granulatem SBR (trawa typu Juta Grass

Winner 60/140 lub równoważna) Sztuczna trawa powinna posiadać raport z badań

przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium potwierdzające zgodność parametrów

nawierzchni z wymaganiami FIFA dla poziomu Quality Pro i Quality. lub - Trawa tkana o

wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football

Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien

runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie. Wypełnienie: EPDM z

recyclingu, Dtex pęczka – min. 12.000, Grubość włókna – min. 300 µm, Ilość pęczków – min.

10.000/m2, Masa runa – min. 1.600 g/m2, Siła wyrywania pęczka - min. 70 N

Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h Rodzaj włókna: Polietylenowe,

monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych

włókien. Podkład: PP/PE - 100 % poliolefinowy Nie dopuszcza się zastosowania warstwy

lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu, Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych

odcieniach, Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie. • Ustawienie bramek w gotowych

otworach

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: 1. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z

określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta, 2. Karta techniczna nawierzchni z

trawy syntetycznej poświadczona przezproducenta z określeniem miejsca wykonywania prac
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(miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 3. Atest PZH dla trawy i granulatu, 4. Raport z

badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport itp.

dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp), potwierdzający zgodność jej

parametrów z FIFA Quality Pro i Quality potwierdzający wymagane wszystkie minimalne

parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej i wypełnienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na

wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa

inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta, 2. Karta

techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem

miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 3. Aktualny Atest

PZH dla trawy i granulatu, 4. Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione

laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport itp. dotyczący oferowanego systemu nawierzchni

(trawa, zasyp), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Pro i Quality lub

FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) potwierdzający wymagane

wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej i wypełnienia. 5.

Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych

parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wymaganiami dotyczącymi

nawierzchni z trawy syntetycznej.
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