
 

 

 

 

 
Zielona Góra, 12 kwietnia 2017 r. 

Znak A.2300.2.2017 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
 

1. Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
65-022 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 41  
telefon  (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09  
www.mosir.zgora.pl; zamowienia@mosir.zgora.pl  

 
2. Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż 

5.225.000 euro. 
 
3. Tytuł: Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. 

Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego. 
 
4. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień   

Publicznych w dniu 31.03.2015 r. pod nr 56664-2017 
 

5. Zmiany w ogłoszeniu dotyczą: ogłoszenia o zamówieniu A.2300.2.2017 z dnia 31 marca 
2017 r: 

5.1.  pkt II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  

a) w ogłoszeniu jest: 
9. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że 
oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, 
o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ zobowiązany będzie złożyć, zgodnie z wyborem 
Wykonawcy na wykonanie płyty boiska sposobem 1 lub na wykonanie płyty boiska 
sposobem 2 - opisanych w załączniku nr I.5 do SIWZ (branża budowlana/zmiana do 
projektu wykonawczego_branża budowlana): wykonanie płyty boiska sposobem 1: a) 
Rekomendację systemu wydaną przez Polski Związek Futbolu Amerykańskiego. b) Badania na 
zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 
oferowanego systemu lub dokument równoważny. C) Kartę techniczną oferowanego systemu 
potwierdzoną przez jej producenta. D) Atest PZH lub równoważny dla oferowanego systemu. E) 
Autoryzację producenta systemu z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię. F) próbkę trawy oraz podkładu o wymiarach każdy 20 x 20 cm zgodnie z 
systemem. Lub wykonanie płyty boiska sposobem 2: a) Rekomendację nawierzchni wydaną 
przez Polski Związek Futbolu Amerykańskiego. b) Badania na zgodność z normą PN-EN 
15330-1:2013, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań 
specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument 
równoważny. C) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta. 
D) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni (trawa, granulat EPDM, podkład 
stabilizująco elastyczny). E) Autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, 
wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. F) próbkę trawy oraz podkładu o wymiarach 
każdy 20 x 20 cm.  

b) w ogłoszeniu powinno być: 
9. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że 
oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, 
o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ zobowiązany będzie złożyć, zgodnie z wyborem 
Wykonawcy na wykonanie płyty boiska sposobem 1 lub na wykonanie płyty boiska 
sposobem 2 - opisanych w załączniku nr I.5 do SIWZ (branża budowlana/zmiana do 
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projektu wykonawczego_branża budowlana): wykonanie płyty boiska sposobem 1: a) 
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające 
parametry oferowanego systemu lub dokument równoważny. b) Kartę techniczną oferowanego 
systemu potwierdzoną przez jej producenta. c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanego 
systemu. d) Autoryzację producenta systemu z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię. e) próbkę trawy oraz podkładu o wymiarach każdy 20 x 20 cm zgodnie z 
systemem. f) Dokument potwierdzający wykonanie testu odporności na zniszczenie – min. 
60 000 cykli – dotyczy systemu. g) Dokument potwierdzający wykonanie testu na zniszczenie 
włókien trawy na urządzeniach lisport dla 100 000 cykli lub badania według nowszej metodologii 
oparte na FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf. Lub wykonanie płyty boiska 
sposobem 2: a) Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, lub aprobata techniczna 
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b) Kartę 
techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta. c) Atest PZH lub 
równoważny dla oferowanej nawierzchni (trawa, granulat EPDM, podkład stabilizująco 
elastyczny). d) Autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawioną dla 
Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. e) próbkę trawy oraz podkładu o wymiarach każdy 20 x 20 cm. 
f) Dokument potwierdzający wykonanie testu na zniszczenie włókien trawy na urządzeniach 
lisport dla 100 000 cykli lub badania według nowszej metodologii oparte na FIFA Handbook of 
Test Methods for Football Turf”. 

 
5.2. pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: 
a) w ogłoszeniu jest: 

Data: 18/04/2017, godzina: 09:30, 
b) w ogłoszeniu powinno być: 

Data: 19/04/2017, godzina: 09:30, 
 
5.3.  pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
a) w ogłoszeniu jest: 

1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra, pokój nr 12; Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2017 r. 

b) w ogłoszeniu powinno być: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra, pokój nr 12; Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2017 r. 
 

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 12.04.2017 r.  

 

           
                               Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

       Robert Jagiełowicz 
 

 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl

