
Ogłoszenie nr 500009845-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.  

Żuromin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 636084-N (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500008524-N)  

Data: 27.12.2017 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.01.2018)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina i Miasto Żuromin, Krajowy numer identyfikacyjny 130377936, ul. Pl. Piłsudskiego  3, 

09-300   Żuromin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6572 558, e-mail 

gkmizp@gmail.com, faks 236 572 540.  

Adres strony internetowej (url): www.zuromin.ibip.net.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 6)  

W ogłoszeniu jest: 1) Raport z badań sporządzony przez laboratorium badające nawierzchnie 

sportowe (np. Labosport, ISA Sport, itp.) akredytowane przez IAAF potwierdzający zgodność 

oferowanych parametrów z wymogami IAAF, 2) Aktualne badania na zgodność z normą 

PN:EN 14877:2014, 3) Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny, 4) Badania 

ekologiczne na zgodność z DIN V 18035-6,wydane przez akredytowane laboratorium, 5) 

Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona w oryginale dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 

6) Aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub dokument równoważny, 

potwierdzający wszystkie parametry techniczne oferowanej nawierzchni wymagane przez 

Zamawiającego, 7) Aktualny certyfikat produktowy IAAF dla oferowanej nawierzchni, 8) 

Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta systemu, 9) Certyfikat IAAF 

Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną 

grubością nawierzchni bieżni. 10) Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 

cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu  

W ogłoszeniu powinno być: 1) Raport z badań sporządzony przez laboratorium badające 

nawierzchnie sportowe (np. Labosport, ISA Sport, itp.) akredytowane przez IAAF 

potwierdzający zgodność oferowanych parametrów z wymogami IAAF, 2) Aktualne badania 

na zgodność z normą PN:EN 14877:2014, 3) Atest PZH dla nawierzchni lub dokument 

równoważny, 4) Badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035-6,wydane przez 

akredytowane laboratorium, 5) Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona w oryginale 

dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię, 6) Aktualny certyfikat produktowy IAAF dla oferowanej 

nawierzchni, 7) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta systemu, 8) 

Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i 

rodzaju oferowanego produktu  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-22, godzina: 09:30  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-29, godzina: 09:30  


