Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 90856-2015 z dnia 2015-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przenośnego parkietu tanecznego z drewna szlachetnego
o naturalnej barwie, wykonanego z łączonych ze sobą modułów (o wymiarach 100x100 cm), na
podbudowie laminatu, filcu i aluminium (lub w...
Termin składania ofert: 2015-04-29

Numer ogłoszenia: 94528 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90856 - 2015 data 21.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37b, 02-010
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8248386, fax. 22 8248385.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).



W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przenośnego parkietu
tanecznego z drewna szlachetnego o naturalnej barwie, wykonanego z łączonych ze sobą
modułów (o wymiarach 100x100 cm), na podbudowie laminatu, filcu i aluminium (lub w podobnej
technologii zabezpieczającej podłoże, na którym parkiet będzie rozkładany). Parkiet po złożeniu
powinien stanowić, jednolitą, gładką powierzchnię o wymiarach 15x20 metrów i być otoczony
listwami bocznymi lub cokolikiem umożliwiającymi bezpieczne i wygodne wejście lub wjechanie
na jego powierzchnię. Należy przewidzieć dostawę wszelkich akcesoriów, niezbędnych do
złożenia, rozłożenia oraz magazynowania elementów parkietu - w tym w zależności od
zaproponowanego systemu: listew bocznych, cokolików, narożników, oraz wózków transportowomagazynowych umożliwiających bezpieczne składowanie i przewożenie wszystkich modułów
parkietu. Parkiet taneczny wraz z oprzyrządowaniem powinien posiadać stosowne atesty..



W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułowego
przenośnego parkietu tanecznego, wykonanego z litego drewna liściastego o naturalnej barwie.
Moduły (o wymiarach nie większych niż 2,5 m2, umożliwiających jego rozłożenie przez dwóch

pracowników, oraz dogodne magazynowanie) powinny tworzyć powierzchnię minimum 300 m2
parkietu netto (bez listew krawędziowych bądź cokolików), o proporcjach zbliżonych do wymiaru
15x20 m. Moduły winny być wykonane w technologii zabezpieczającej podłoże, na którym parkiet
będzie rozkładany (tj. np. na podbudowie laminatu, filcu i aluminium lub równorzędnej). Parkiet
po złożeniu powinien stanowić, jednolitą, gładką powierzchnię i być otoczony listwami bocznymi
lub cokolikiem umożliwiającymi bezpieczne i wygodne wejście lub wjechanie na jego
powierzchnię. Należy przewidzieć dostawę wszelkich akcesoriów, niezbędnych do złożenia,
rozłożenia oraz magazynowania elementów parkietu - w tym w zależności od zaproponowanego
systemu: listew bocznych, cokolików, narożników, a także wózków transportowo-magazynowych
lub skrzyń jezdnych umożliwiających bezpieczne składowanie i przewożenie wszystkich modułów
parkietu. Parkiet taneczny wraz z oprzyrządowaniem powinien posiadać stosowne atesty wraz z
raportami z badań wykonanych przez uprawnione jednostki badawcze poświadczające
spełnianie wymagań normy EN 14904, w tym klasę ogniotrwałości na poziomie Cfl-S1oraz
posiadać atest higieniczny PZH. Zamawiający wymaga szkolenia delegowanych do tego celu
pracowników w zakresie montażu/demontażu i przechowywania dostarczonego parkietu
przenośnego, jak również jednokrotnego rozłożenia całej powierzchni..

