
                                        

Biała, 2011-10-26

ZPIE.271.13.2011
Modyfikacja 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:
„Budowa boiska  wielofunkcyjnego  w miejscowości  Łącznik,  gmina  Biała.”  wprowadza  się  następującą 
modyfikację:

W SIWZ jest:

VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
F.  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy,  usługi,  lub  roboty  budowlane  odpowiadają  wymaganiom 
określonym w niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  do  oferty  należy  dołączyć  następujące 
dokumenty:
F.1)  zaświadczenia  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym -  lub równoważne zaświadczenie wystawione 
przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego
opis 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.  

Winno być:
VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
F.  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy,  usługi,  lub  roboty  budowlane  odpowiadają  wymaganiom 
określonym w niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  do  oferty  należy  dołączyć  następujące 
dokumenty:
F.1)  zaświadczenia  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione 
przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego
opis dokumentów:
 Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  14877:2008,  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport 
lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
 Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni 
 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

W zał. nr 7 do SIWZ (przedmiar robót)  dokonano zmian:

poz. 9 
Jest:
Podbudowa z miału kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu  8 cm (kliniec 0-4mm)
Winno być:     
Podbudowa z miału kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (miał kamienny 0-4mm)



poz. 13 
Jest: 
Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie konstrukcji jednosłupowej do koszykówki mocowanej w tulejach - 
konstrukcja, obręcz, tablica stalowa kratownicowa na ramie metalowej - ocynkowana ogniowo, siatka łańcuchowa 
ocynkowana
Winno być:
Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie konstrukcji jednosłupowej do koszykówki mocowanej w tulejach - 
konstrukcja, obręcz, tablica stalowa epoksydowa na ramie metalowej - ocynkowana ogniowo, siatka łańcuchowa 
ocynkowana

                                                                                   
                                                                                    Z up. Burmistrza

mgr inż. Monika Zając
Kierownik

Referatu Zamówień Publicznych,
Środowiska i Integracji Europejskiej

Do wiadomości:
1. wszyscy uczestnicy przetargu,
2. BIP
3. tablica ogłoszeń
4. a/a


