
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550733679

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 66

1.4.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieia@gkostrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkostrow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354627/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20 08:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00351395/01

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: 
Sól drogowa kamienna luzem z antyzbrylaczem w ilości 1.300 Mg - partiami na postawie bieżących potrzeb/ zamówień
częściowych , w sezonie zimowym 2022/2023, - cena franco baza Zamawiającego Ostrów Mazowiecka
Wymagania:
Zamówiona sól drogowa powinna spełniać warunki określone w PN-86/C-84081/02.

Zgodnie z powołaną Polską Normą sól drogowa musi zawierać:
• minimum 90% chlorku sodu (NaCl); 
• maksymalnie 8% substancji nierozpuszczalnych w wodzie,
• maksymalnie 3% wody,
• min. 20 mg żelocyjanku potasowego na każdy kilogram soli (antyzbrylacz)
• klasa ziarnowa soli wynosi 1÷6 mm (wielkość odsiewu na sicie górnym 6 mm to maksymalnie 10%, a na sicie dolnym 1 mm
– 20%).
ziarnistość:
• w 60 do 80% z ziaren o grubości 1–3 mm,
• w 10 do 25% z ziaren w przedziale 3–6 mm,
• pozostałe 5% mogą stanowić ziarna mniejsze lub większe niż standardowe.
Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo żądać aktualnych dokumentów potwierdzających jakość soli drogowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i terminu dostaw soli w zależności od panujących warunków
atmosferycznych.
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Po zmianie: 
Sól drogowa kamienna luzem z antyzbrylaczem w ilości 1.300 Mg - partiami na postawie bieżących potrzeb/ zamówień
częściowych , w sezonie zimowym 2022/2023, - cena franco baza Zamawiającego Ostrów Mazowiecka
Wymagania:
- części nierozpuszczalne w wodzie – max. 8%,
- NaCl – 90% min
- H2O – 3,0% max
- antyzbrylacz K4Fe(CN)6 -min 20 mg/kg
- ziarna powyżej 1 mm – 2 % max
- ziarna poniżej 1 mm – 98% min
- barwa biała lub biało-szara
Skład chemiczny soli drogowej DR 0N zgodny z normą PN-86/C-84081.02 i wg ZN-KSK-1:2000

Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo żądać aktualnych dokumentów potwierdzających jakość soli drogowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i terminu dostaw soli w zależności od panujących warunków
atmosferycznych.
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