
Ogtoszenie powi^zane: 
O^ioszenie nr 127238-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogloszenie o zamowieniu - Zakrzew 
Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na istniej^cym boisku 
gruntowym w miejscowosci Gulin o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1248,00 
m2, w tym: - boisko do pilki r^cznej 20m x 40m; - boisko do... 
Termin skladania ofert: 2014-04-30 

Numer ogioszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych : 134008 - 2014; data 

zamieszczenia: 18.04.2014 

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA 

Ogloszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu. 
Informacje o zmienianym ogloszeniu: 127238 - 2014 data 14.04.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie, tel. 048 6105122, fax. 
048 6105143. 

S E K C J A II : ZMIANY W OGLOSZENIU 

II . l ) Tekst, ktory nalezy zmienic: 

• Miejsce, w ktorym znajduje si^ zmieniany tekst: III.5). 
W ogloszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH 

POTWIERDZAJ^CYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI LUB ROBOTY 
BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM W zakresie 
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadaj^ 
okreslonym wymaganiom nalezy przediozyc: -inne dokumenty 1. Nawierzchni z trawy 
syntetycznej: a) Badania na zgodnosc z norm^ PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego 
laboratorium potwierdzaj^ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport. b) Karta 
techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. c) Atest PZH dla 
oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla 
wykonawcy na realizowan^ inwestycj^ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 
przez producenta na t^ nawierzchni?. e) Raport z badan przeprowadzonych przez 
laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotycz^cy oferowanej 
nawierzchni, potwierdzaj^cy zgodnosc jej parametrow z wymogami FIFA 2. Certyfikaty 
lub deklaracje zgodnosci lub irme dokumenty potwierdzaj^ce zgodnosc z normami i 
uprawniaj^ce do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa na n/w urz^dzania: -
Bramki do pilki r?cznej: PN -EN 749:2006, PN-EN 1176-7:2009 -Sprz?t do koszykowki-
obr?cz, slupki: PN-EN 1270:2006, -Slupki do siatkowki: PN 1271:2006 -Stupki do 
tenisa: PN-EN 1510:2006, PN-EN 1176-7:2009. 

W ogloszeniu powinno bye: III.5) INFORMACJA 0 DOKUMENTACH 
POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI LUB ROBOTY 
BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM W zakresie 
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub uslugi odpowiadaj^ 
okreslonym wymaganiom nalezy przediozyc: -inne dokumenty: 1. Dotycz^ce 
nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Badania na zgodnosc z norm^ PN-EN 15330-



1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki 
badan specjalistycznego laboratorium potwierdzaj^ce parametry oferowanej nawierzchni 
np. Labosport. b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta. c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta trawy 
syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan^ inwestycj? wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t^ nawierzchni?; 2. 
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzaj^ce zgodnosc z 
normami i uprawniaj^ce do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa na n/w 
urz^dzania: Bramki do pilki r?cznej: PN -EN 749:2006, PN-EN 1176-7:2009; -Sprz?t do 
koszykowki- obr?cz, slupki: PN-EN 1270:2006, -Slupki do siatkowki: PN 1271:2006 -
Slupki do tenisa: PN-EN 1510:2006, PN-EN 1176-7:2009. 


