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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 
tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09 

NIP: 929-011-78-43 REGON: 000986923 
www.mosir.zgora.pl; mosir@mosir.zgora.pl 

 
 

Zielona Góra, 22.04.2015 r. 

Nr Sprawy: A.2300.3.2015 
 

        
          Wykonawcy 

 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali 

tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze”. 

 

 

           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez: 

 

1) wykreślenie z projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) zapisu z § 23 ust. 1 punkt 4).  

2) wykreślenie z projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) zapisu z § 10 ust. 6.  

3) wykreślenie z projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) zapisów z § 19 ust. 1 punkt 13) i 14); 

 

4) zmianę treści zapisów w  § 24 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„Na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego, Wykonawca uzyska pisemną zgodę 
Zamawiającego”.  

 
5) dodanie pkt. 3.6.5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 „Zamawiający wymaga, aby wykonany obiekt objęty przedmiotem zamówienia spełniał 

wymagania „Programu budowy hal tenisowych” – edycja 2015 wprowadzonego decyzją nr 13 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 lutego 2015 r.” 

 

6) zmianę treści pkt. 3.9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

3.9   „W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego zawartym w załączniku nr 12 do SIWZ (dot. nawierzchni 

akrylowych), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. dokumenty oraz 

wypełnić pkt c) Formularza oferty:  

a)    certyfikat  ITF (International Tennis Federation) kategorii 3; 

b) próbki nawierzchni potwierdzające wymagania dotyczące kolorystyki nawierzchni (pole gry 

kolor RAL 5003 oraz pozostałe pole kortu kolor RAL 5012); 

c) autoryzacja producenta nawierzchni dotyczącą przedmiotowego zadania, 

d) aktualny atest higieniczny;” 

 
7) przedłużenie terminu składania ofert. W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymuje 

nowe brzmienie: 
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pkt. 21.2 SIWZ: 

„wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do dnia 29.04.2015 r., do godz. 09:30”. 

 

pkt. 22 SIWZ: 

„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i napisem: 

 
„Budowa hali tenisowej wraz z  zagospodarowaniem terenu  

przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze”   
z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed godziną 09.45 dnia 29.04.2015 r. ” 
 

pkt. 23.1 SIWZ: 

„oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Zielonej Górze, 65-147 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05- sekretariat w terminie do 
dnia 29.04.2015 roku do godz. 09:30; 
 

pkt. 25.1 SIWZ: 

„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 29.04.2015 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona 
Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12; 
 

8) dodanie ppkt c) w pkt 2 Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) o treści: 

c) „Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie kortu tenisowego z zastosowaniem 

nawierzchni akrylowej, spełniającej wymagania określone w załączniku nr 12 do SIWZ:” 

Nazwa produktu 
Nazwa 

producenta 

Turnieje rozgrywane na kortach zbudowanych z zastosowaniem 
nawierzchni akrylowej, o której mowa w kol. 1 

federacja/ 
organizacja 

ilość turniejów 
lub rozgrywek 

termin i lokalizacja 

1 2 3 4 5 

  ITF   

ATP   

WTA   

  razem:   

 

Zamawiający zmodyfikowany Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)  zamieści na stronie BIP. 

 

9) dodanie pkt. 9 do załącznika nr 12 do SIWZ o treści: 

9. Zamawiający wymaga, aby wykonana nawierzchnia objęta przedmiotem zamówienia spełniała 

wymagania „Programu budowy hal tenisowych” – edycja 2015 wprowadzonego decyzją nr 13 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 lutego 2015 r., w szczególności w zakresie wymagań ITF 

(International Tennis Federation) dotyczących rozgrywania turniejów ogólnopolskich 

i międzynarodowych.  

W celu weryfikacji powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do wykazania iż na 

oferowanej nawierzchni odbyły się łącznie minimum 3 turnieje organizowane przez ATP 

(Association of Tennis Professionals – Związek Zawodowy Tenisistów), lub przez WTA (Women’s 

Teniss Association – Związek Zawodowy Tenisistek), lub rozgrywki Davis CUP, lub rozgrywki 

FED Cup w przeciągu ostatnich pięciu lat.  

Powyższe (podanie terminu, lokalizacji i ilości turniejów lub rozgrywek)  należy uwzględnić 

w Formularzu oferty w pkt 2 c), 

 

10) zmianę treści zapisu w  § 16 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 
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„Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia 

odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną) oraz inne dokumenty związane z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty, 

deklaracje zgodności, atesty, DTR, gwarancję na wykonaną nawierzchnię, o której mowa w § 12 

ust. 10 niniejszej umowy, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia 

właściwych organów, gestorów sieci, itp.” 

 

11) uzupełnienie załącznika nr 10 do SIWZ o rysunki:  

 lokalizacja pomieszczenia 0,03 rys. 34A 00001 

 lokalizacja punktów kamerowych LA rys. 56T 00001 

 lokalizacja złącza ZK2 rys. 34ZD00001 

 projekt budowlany_drogi rys. 34ZD00001 

 projekt budowlany_drogi rys.34ZD00002 

 projekt budowlany_drogi rys.34ZD00003 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część 

SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 

 

 

Z poważaniem   

         

             Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                      Robert Jagiełowicz 

 
 
 


