
 

 

 

 Zielona Góra, 12.04.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.2.2017 
 

             Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  

      w nw. postępowaniu 

   

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

boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu 

amerykańskiego” 

   
 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 19.04.2017 r. do godziny 9:30, 

otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9:45.  

SIWZ zostaje zmieniona poprzez: 

 

1) zmianę treści pkt. 3.9 SIWZ, poprzez wykreślenie pkt a) i dodanie w wykonaniu płyty boiska 

sposobem 1 ppkt f) i g) oraz w wykonaniu płyty boiska sposobem 2 ppkt f). Pkt 3.9 SIWZ otrzymuje 

brzmienie:  

 

3.9 „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) 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”. 

 

 

2) Zmianę treści załącznika nr I.5 do SIWZ dokumentacja projektowa i STWIOR - branża 

budowlana - zmiana do projektu wykonawczego_branża budowlana poprzez zmianę treści 

nw. fragmentów, które otrzymują brzmienie: 

 

„Wykonanie płyty boiska sposobem 1: 

System musi być dopuszczony do wprowadzenia na terenie EU oraz posiadać: certyfikację na 

badania odporności na zniszczenie – min. 60 000 cykli a także testy na zniszczenie włókien trawy 

wykonanych na urządzeniach lisport dla 100 000 cykli lub badania według nowszej metodologii 

oparte na FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf. Po wykonaniu badań włókna nie 

wskazują istotnych zmian zużycia i możliwe jest ponowne ich podniesienie poprzez 

wyszczotkowanie. 

 

 GRANULAT EPDM zgodny z systemem barwiony w masie w kolorze zielonym 

 

Wymagania dotyczące systemu: 

 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. 

 Kartę techniczną oferowanego systemu potwierdzoną przez jej producenta. 

 Atest PZH lub równoważny dla oferowanego systemu. 

 Autoryzację producenta systemu z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 

nawierzchnię. 

 Wykonawca dostarczy próbkę trawy oraz podkładu o wymiarach każdy 20 x 20 cm zgodnie z 

systemem. 

 Dokument potwierdzający wykonanie testu odporności na zniszczenie – min. 60 000 cykli – 
dotyczy systemu. 

 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: 

Zamawiający oczekuje nawierzchni, która  musi składać się z wyrobów dopuszczonych do obrotu 

EU oraz posiadać testy na zniszczenie włókien trawy wykonanych na urządzeniach lisport dla 

100 000 cykli lub badania według nowszej metodologii oparte na FIFA Handbook of Test 

Methods for Football Turf. Po wykonaniu badań włókna nie wskazują istotnych zmian zużycia i 

możliwe jest ponowne ich podniesienie poprzez wyszczotkowanie. 

 GRANULAT EPDM zgodnie z zaleceniem producenta barwiony w masie w kolorze zielonym 

 



 
 

 

Wymagania dotyczące nawierzchni: 

 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. 

 Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta. 

 Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni (trawa, granulat EPDM, podkład 

stabilizująco elastyczny) 

 Autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 

nawierzchnię. 

 Wykonawca dostarczy próbkę trawy oraz podkładu o wymiarach każdy 20 x 20 cm. 

 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”. 
 

Pozostałe zapisy załącznika nr I.5 do SIWZ dokumentacja projektowa i STWIOR - branża 

budowlana - zmiana do projektu wykonawczego_branża budowlana pozostają bez zmian. 

 

3) Zmianę treści załącznika nr I.5 do SIWZ dokumentacja projektowa i STWIOR - branża 

budowlana - projekt wykonawczy pkt 16 – KOLORYSTYKA zabudowy – fragment 

dotyczący koszy na śmieci otrzymuje brzmienie: 

 

„Kosze na śmieci – konstrukcja stalowa lub betonowa w kolorze jasno-szarym, ilość: 5 szt., 

lokalizacja - do uzgodnienia na etapie realizacji z Inwestorem”. 

 

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  

 

 


