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Ogłoszenie nr 540210023-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601246-N-2019
Data: 24/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62-300
Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail
tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.
Adres strony internetowej (url): http://www.wrzesnia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy zamówienia - ścianka tenisowa treningowa z kortem: ławy fundamentowe B25 – 1,8 m3, - roboty ziemne wraz z wywozem urobku – 2,3 m3, dostawa i montaż parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego wykonana z
polimerobetonu (mieszanka żywic, kruszyw naturalnych oraz uszlachetniaczy), ścianka o
szerokości 4m i wysokości 3m, u góry ścianki wykonany piłkochwyt o wysokości 1m
mocowany do stelaża stalowego, - korytowanie z wywozem ziemi – 18,5 m3, - obrzeża
betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem – 30 m, - warstwa kruszywa kamiennego o
uziarnieniu 31,5 – 63 mm, grubość warstwy około 12cm – 72 m2, - warstwa kruszywa
kamiennego o uziarnieniu 0 – 31,5 mm, grubość warstwy około 12 cm, - 72 m2 - warstwa miału
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kamiennego o frakcji 0 – 4 mm, grubość warstwy 3 cm – 72 m2, - nawierzchnia ze sztucznej
trawy o wysokości włókna 15 mm z włóknem fibrylowym, zasypywanej piaskiem
kwarcowym 0,3-0,8 mm w ilości około 15 kg/m2. Ilość pęczków około 44 000/m2, ilość
końców około 88 200/m2. Pierwszy podkład podstawowy wykonany z polipropylenu,
warstwa spodnia podkładu z latexu, szerokość włókna około 12mm, grubość włókna około
80μm, ciężar włókna około 1 440g/m2
W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy zamówienia - ścianka tenisowa treningowa z
kortem: - stopy fundamentowe B20 – 1,8 m3, - roboty ziemne wraz z wywozem urobku – 0,8
m3, - dostawa i montaż parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego ścianka o
szerokości 4m i wysokości 3m, u góry ścianki wykonany piłkochwyt o wysokości 1m
mocowany do stelaża stalowego oraz 1,0 m po obu stronach ścianki, - korytowanie z
wywozem ziemi – 18,0 m3, - obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem – 30 m,
- warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy około 10cm – 72 m2, - warstwa podbudowy
betonowej B20, grubość warstwy około 15 cm, - 72 m2 - nawierzchnia kortu z poliuretanu –
72 m2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-08, godzina: 10:45,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-10, godzina: 10:45,
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