Ogłoszenie nr 2021/BZP 00219109/01 z dnia 2021-10-06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: al. Krakowska 257
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 02-133
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: 224434300
1.4.8.) Numer faksu: 224434203
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00219109/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 15:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00192253/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Przed zmianą:
3.2. SKŁADANE Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ
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MOWA W SWZ CZ. I PKT. 11:
i) W celu potwierdzenia zgodności oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej z cechami,
kryteriami opisanymi w dokumentach zamówienia, w tym w STWIORB Zamawiający żąda
złożenia wraz Ofertą nw. Przedmiotowych środków dowodowych:
- Aprobaty lub Rekomendacji ITB lub innego dokumentu (atest, certyfikat, wyniki badań itp.)
wydanego przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że
oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego;
- Atestu Higienicznego PZH lub równoważnego dokumentu;
- Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych;
- Badania potwierdzającego bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6 lub
równoważnej, wydane przez akredytowane laboratorium;
- Autoryzacji producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte
niniejszym postepowaniem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Zgodnie z art.107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Po zmianie:
3.2. SKŁADANE Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ
MOWA W SWZ CZ. I PKT. 11:
i) W celu potwierdzenia zgodności oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej z cechami,
kryteriami opisanymi w dokumentach zamówienia, w tym w STWIORB Zamawiający żąda
złożenia wraz Ofertą nw. Przedmiotowych środków dowodowych:
- Aprobaty lub Rekomendacji ITB lub dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN
15330-1 lub innego dokumentu (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydanego przez instytucję
uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzająca, że oferowana nawierzchnia
syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego;
- Atestu Higienicznego PZH lub równoważnego dokumentu dla oferowanej nawierzchni i
oferowanego granulatu;
- Karty technicznej oferowanej nawierzchni autoryzowanej przez producenta potwierdzającej
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych oraz karty technicznej oferowanego
granulatu;
- Autoryzacji producenta oferowanego systemu wydanej wykonawcy na zadanie objęte
niniejszym postępowaniem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji na tę nawierzchnię;
- Wyników badania specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez FIFA np. Labosport,
Isa-Sport, Sport-Labs lub inne laboratorium, potwierdzającego, że oferowana nawierzchnia
syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego.
Zgodnie z art.107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu
Przed zmianą:
- Aprobaty lub Rekomendacji ITB lub innego dokumentu (atest, certyfikat, wyniki badań itp.)
wydanego przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że
oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego;
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- Atestu Higienicznego PZH lub równoważnego dokumentu;
- Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych;
- Badania potwierdzającego bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6 lub
równoważnej, wydane przez akredytowane laboratorium;
- Autoryzacji producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte
niniejszym postepowaniem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Po zmianie:
- Aprobaty lub Rekomendacji ITB lub dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN
15330-1 lub innego dokumentu (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydanego przez instytucję
uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzająca, że oferowana nawierzchnia
syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego;
- Atestu Higienicznego PZH lub równoważnego dokumentu dla oferowanej nawierzchni i
oferowanego granulatu;
- Karty technicznej oferowanej nawierzchni autoryzowanej przez producenta potwierdzającej
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych oraz karty technicznej oferowanego
granulatu;
- Autoryzacji producenta oferowanego systemu wydanej wykonawcy na zadanie objęte
niniejszym postępowaniem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji na tę nawierzchnię;
- Wyników badania specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez FIFA np. Labosport,
Isa-Sport, Sport-Labs lub inne laboratorium, potwierdzającego, że oferowana nawierzchnia
syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-11 10:00
Po zmianie:
2021-10-14 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-11 10:15
Po zmianie:
2021-10-14 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-09
Po zmianie:
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