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Ogłoszenie nr 540035679-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510260-N-2019
Data: 08/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001080, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.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: Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Dokumenty
potwierdzające, że oferowane materiały kluczowe odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej dla budowy sali sportowej Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w
Warszawie: 1) Tabela z zaoferowanymi materiałami kluczowymi określająca nazwy producenta wraz z oznaczeniem handlowym oferowanego
materiału kluczowego tj. Systemowy sufit podwieszony; Gres podłogi 30 x 60; 30 x 30; Okładzina ścienna (łazienki) 30 x 60; 30 x 30;
Wykładzina sportowa. 2) Karty katalogowe lub specyfikacje techniczne oferowanych materiałów kluczowych. Karty katalogowe, specyfikacje
techniczne muszą potwierdzać że oferowane materiały kluczowe spełniają wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do
Szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej dla budowy sali sportowej Zespołu Szkół nr 23 przy ul.
Górnośląskiej 31 w Warszawie, a w szczególności muszą potwierdzać spełnianie wymagań dotyczących następujących parametrów: - dla
systemowego sufitu podwieszonego - reakcję na ogień, grubość, pochłanianie dźwięku, pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku (dla
określonych częstotliwości ze STWiOR), - dla gresu podłogi 30x60 i 30x30 - siłę łamiąca, odporność na ścieranie wgłębne, rozmiar płytek
podłogi, antypoślizgowość podłogi, - dla okładziny ściennej (łazienki) 30x60 i 30x30 - siłę łamiąca, rozmiar płytek, kolor, nasiąkliwość wodną,
odporność na plamienie, - dla wykładziny sportowej - grubość warstwy użytkowej, grubość całkowitą, ciężar na powierzchnię, certyfikaty:
FIBA (Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej), IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej), FIVB (Międzynarodowy Związek Piłki
Siatkowej). Tabela z zaoferowanymi materiałami kluczowymi stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.
Dokumenty potwierdzające, że oferowane materiały kluczowe odpowiadają wymaganiom określonym w poprawionym i obowiązującym
załączniku nr 1 do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej dla budowy sali sportowej Zespołu
Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie: 1) Tabela z zaoferowanymi materiałami kluczowymi określająca nazwy producenta wraz z
oznaczeniem handlowym oferowanego materiału kluczowego tj. Systemowy sufit podwieszony; Gres podłogi 30 x 60; 30 x 30; Okładzina
ścienna (łazienki) 30 x 60; 30 x 30; Wykładzina sportowa. 2) Karty katalogowe lub specyfikacje techniczne oferowanych materiałów
kluczowych. Karty katalogowe, specyfikacje techniczne muszą potwierdzać że oferowane materiały kluczowe spełniają wymagania
Zamawiającego określone w poprawionym i obowiązującym od dnia 14.02.2019 r. załączniku nr 1 do Szczegółowej Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót branży budowlanej dla budowy sali sportowej Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie, a w
szczególności muszą potwierdzać spełnianie wymagań dotyczących następujących parametrów: - dla systemowego sufitu podwieszonego reakcję na ogień, grubość, pochłanianie dźwięku, pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku (dla określonych częstotliwości ze STWiOR), - dla
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gresu podłogi 30x60 i 30x30 - siłę łamiąca, odporność na ścieranie wgłębne, rozmiar płytek podłogi, antypoślizgowość podłogi, - dla okładziny
ściennej (łazienki) 30x60 i 30x30 - siłę łamiąca, rozmiar płytek, kolor, nasiąkliwość wodną, odporność na plamienie, - dla wykładziny
sportowej - wykładzina heterogeniczna PVC, grubość całkowitą, ciężar na powierzchnię, certyfikaty: FIBA (Międzynarodowy Związek Piłki
Koszykowej) i IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej) i FIVB (Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej) lub CEV (Europejski Związek
Piłki Siatkowej) Tabela z zaoferowanymi materiałami kluczowymi stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-07, godzina:
10:00,
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Drukuj
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