
                                        

Biała, 2011-10-20
ZPIE.271.13.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 323996-2011 z dnia 2011-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała o 
nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy. Inwestycja 
przeznaczona do celów wypoczynku i rekreacji...
Termin składania ofert: 2011-10-28 

Numer ogłoszenia: 343916 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 323996 - 2011 data 07.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała, ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, fax. 77 4387679.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała o nowej nawierzchni 
poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy. Inwestycja przeznaczona do 
celów wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Łącznik i nie tylko. Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni bezspoinowej poliuretanowe w kolorze ceglastoczerwonym i zielonym (pasy wolne od 
przeszkód) na podbudowie z kruszywa. Wymiar płyty boiska z pasami wolnymi od przeszkód (całej 
nawierzchni syntetycznej) wynosi 24,00m x 50,00m = 1200,m2. Na płycie zaprojektowano boisko do 
koszykówki Nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanka granulatu gumowego 
o granulacji 1-3mm połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest 
mechaniczne, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat mieszany jest w 
mikserze, grubość warstwy 7mm. Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3mm, 
połączona lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy 7mm. Technologia wykonania zakłada 
instalacje warstwy stabilizującej (ET), wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz 
lepiszcza poliuretanowego gr. 3cm. Podbudowa boiska - warstwa odsączająca gr.5cm, podbudowa z 
pospółki frakcji 31,5-63,0mm gr. 15cm, kliniec frakcji 0-31,5mm gr.5cm , warstwa z miału kamiennego 
frakcji 0-4mm gr. 5cm. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. Nie przewiduje się ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała o 
nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy. Inwestycja 
przeznaczona do celów wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Łącznik i nie tylko. Zaprojektowano 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni bezspoinowej poliuretanowe w kolorze ceglastoczerwonym i 
zielonym (pasy wolne od przeszkód) na podbudowie z kruszywa. Wymiar płyty boiska z pasami wolnymi 
od przeszkód (całej nawierzchni syntetycznej) wynosi 24,00m x 50,00m = 1200,m2. Na płycie 
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zaprojektowano boisko do koszykówki Nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa to 
mieszanka granulatu gumowego o granulacji 1-3mm połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechaniczne, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat mieszany jest w mikserze, grubość warstwy 7mm. Górna warstwa składa się z 
granulatu EPDM o granulacji 1-3mm, połączona lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, 
układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy 
7mm. Technologia wykonania zakłada instalacje warstwy stabilizującej (ET), wykonana z granulatu 
gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego gr. 3cm. Podbudowa boiska - warstwa 
odsączająca gr.5cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 31,5-63 mm. gr. 15cm, kliniec 
frakcji 0-31,5mm gr.5cm , warstwa z miału kamiennego frakcji 0-4mm gr. 5cm. Nie przewiduje się 
zawarcia umowy ramowej. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5. 
• W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym inne dokumenty 
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonych dokumentów: 
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
Rekomendacja techniczna, lub Wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 
oferowanej nawierzchni, lub dokument równoważny. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię 
5. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.. 

• W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 
OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć: 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym inne dokumenty 
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonych dokumentów: 
1. Aprobata lub Rekomendacja ITB 
2. Raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub 
Sports Labs Ltd) potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez organizacje IAAF 
3. Atest Higieniczny PZH 
4. Karta techniczna systemu 
5. certyfikat FIBA 2 class 
6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
7. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną w oryginale dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie 
8. Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

28.10.2011 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Biała Rynek 10, 48-210 Biała, 
Pokój nr 13 (Sekretariat). 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 03.11.2011 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Biała Rynek 10, 48-210 
Biała, Pokój nr 13 (Sekretariat).

Z up. Burmistrza
mgr inż. Monika Zając

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych,

Środowiska i Integracji Europejskiej
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