Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060303/01 z dnia 2022-02-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie placu zabaw przy Zespole Pałacowo Parkowym w Oleszycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oleszyce
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900619
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek 1
1.4.2.) Miejscowość: Oleszyce
1.4.3.) Kod pocztowy: 37-630
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.4.7.) Numer telefonu: (16)6315010
1.4.8.) Numer faksu: (16)6315636
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@oleszyce.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.oleszyce.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: 2022/BZP 00060303/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-17 11:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00051131/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
2022-02-17 Biuletyn Zamówień Publicznych
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Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest plac zabaw przy Zespole Pałacowo Parkowym w Oleszycach
składający się z 4 elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w SWZ
- 1 zjeżdżalnia tubowa 3- elementowa na h= 90 cm:
- 3 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach
słupów konstrukcyjnych;
- 1 panel zabawowo-edukacyjny: zegar;
- 1 zjazd strażacki z 3 spodkami na h= 90 cm;
Normy i certyfikaty:
- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez
jednostkę posiadającą akredytację PCA;
- materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie powinno posiadać
potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacją PCA;
- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjątkiem elementów z
tworzywa LLDPE powinny być w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno być
potwierdzone raportem z badań niezależnej jednostki z akredytacją PCA;
- urządzenie powinno posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest plac zabaw przy Zespole Pałacowo Parkowym w Oleszycach
składający się z 5 elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w SWZ
Normy i certyfikaty:
- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez
jednostkę posiadającą akredytację PCA;
- materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie powinno posiadać
potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacją PCA;
- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjątkiem elementów z
tworzywa LLDPE powinny być w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno być
potwierdzone raportem z badań niezależnej jednostki z akredytacją PCA;
- urządzenie powinno posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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:
2022-02-24 10:00
Po zmianie:

2022-02-17 Biuletyn Zamówień Publicznych
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2022-03-01 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-02-24 12:00
Po zmianie:
2022-03-01 12:00

2022-02-17 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

