Łabiszyn, 01 czerwca 2011 r.

IBP.271.9.2011

Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012" w Lubostroniu dz. Nr 30/42
Numer ogłoszenia: 129239 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
-

W rozdziale 2 pkt 2.2. (Opis przedmiotu zamówienia)
było:

- podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym
- technologia układania nawierzchni:
Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla
wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy
betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 1011 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubości 2-3 mm
powinno być:
- podbudowa przepuszczalna
- technologia układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W
przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie
elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej
lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna
warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm
Pozostała treść rozdziału 2 punkt 2.2. pozostaje bez zmian.
• W rozdziale 11 pkt l. termin otwarcia ofert zmieniono z 07.06.201 Ir. godz. 10:00 na 10.06.201 Ir. godz 10:00
• W rozdziale 12 pkt l termin składania ofert zmieniono z 07.06.201 Ir. godz. 10:00 na 10.06.201 Ir. godz 10:00
• W rozdziale 12 pkt 2 otwarcie ofert zmieniono z 07.06.2011 r. godz. 10:15 na 10.06.201 Ir. godz. 10:15
• W pkt 32 d. 5 przedmiaru robót zmienia się treść zamieszczoną w nawiasie z „nawierzchni z granulatu SBR oraz
warstwy użytkowej w postaci natrysku EPDM i PU grub. Ok 2 mm" na „technologię typu EPDM zgodnie z
opisem występującym w projekcie budowlanym"
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