
 

Bytom, dnia 21.02.2017 r. 
                   

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach 

Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu” 
Numer sprawy: ZP/1/12/2017 

 
 

 Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści:  

 

1. pkt 5.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.1. Spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia (roboty 

budowlane) w ramach odrębnych umów (kontraktów), obejmujące swym zakresem budowę lub 

przebudowę lub modernizację co najmniej jednej płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy 

syntetycznej o powierzchni pola gry nie mniejszej niż 90x60 m, o wartości wraz z robotami towarzyszącymi 

nie mniejszej niż 1 600 000,00 złotych brutto - każda robota”, 

 

2. pkt 14.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„14.2. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 15 SIWZ 

oraz przekazać Zamawiającemu: 

14.2.1. Kopię uprawnień budowlanych, względem osób wyszczególnionych w §4 ust. 2 wzoru umowy oraz 

kopie zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę, 

14.2.2. Wykaz osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a i b wzoru umowy, z którego będzie wynikało 

wymagane doświadczenie,  

14.2.3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o którym mowa we wzorze umowy, 

14.2.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia Umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

14.2.5. Dokumenty jakościowe w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (zapis pkt 6.8 SIWZ 

stosuje się odpowiednio) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 

14.2.5.1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport 

lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie), potwierdzający 
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zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający wszystkie 

minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com),  

14.2.5.2. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 15330-

1:2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa+wypełnienie) potwierdzający pozostałe 

parametry, które nie zostały określone w raporcie z badania jak wyżej, 

14.2.5.3. Atest PZH lub równoważny w zakresie higienicznym dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, 

14.2.5.4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy w zakresie oferowanej 

zastosowania nawierzchni, 

14.2.5.5. Certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla trawy syntetycznej i wypełnienia,  

14.2.5.6. Raport z badań testu Lisport na min 100.000 cykli dla oferowanej nawierzchni z trawy 

syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą 

EN 15306 w oparciu o procedury testu opartej na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for 

Football Turf, edycja 2012. Wyniki testów przedstawione przez laboratoria producentów nie będą brane 

pod uwag”, 

 

3. pkt 11.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„11.1. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (41-902 

Bytom, Rynek 19), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017 r. do godziny 11.30”, 

 

4. pkt 11.1.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„11.1.2. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Bytomski Sport Sp. z o.o. , ul. Rynek 19, 41-902 

Bytom 

Oferta na wykonanie zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z 

zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I. Numer sprawy: 

ZP/1/02/2017. Nie otwierać przed dniem: 28.02.2017 r. godz. 12.00”, 

 

5. pkt 11.2.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki Zamawiającego (41-902 Bytom, Rynek 19), w dniu 

28.02.2017 r. o godzinie 12.00”. 

 

6. pkt 8.4.6 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„8.4.6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz 

nr sprawy nadany sprawie przez Zamawiającego (ZP/1/02/2017). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK nr rachunku bankowego: 17 1090 2011 

0000 0001 3410 0841”, 

 

7. pkt 15.10 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
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„15.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BZ WBK nr rachunku bankowego: 17 

1090 2011 0000 0001 3410 0841”, 

 

8. § 21 ust. 11 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„11. Integralną częścią umowy są następujące załączniki podpisane przez każdą ze stron ( po ich 

opracowaniu ): 

a) Program Funkcjonalny – Użytkowy – Załącznik nr 1, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 2, 

c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Załącznik nr 3, 

d) Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę (modernizacja boiska) – Załącznik nr 4, 

e) Pismo z dnia 16 marca 2016 roku z Urzędu Miasta Bytom Wydział Architektury o sygn. 

AAB.6743.144.2016 informujące o braku sprzeciwu – Załącznik nr 5, 

f) Odpis aktualny z KRS Wykonawcy – Załącznik nr 6, 

g) Odpis aktualny z KRS Zamawiającego – Załącznik nr 7, 

h) Kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem – Załącznik nr 8, 

i) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub 

Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie), potwierdzający 

zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający wszystkie 

minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com) – Załącznik nr 9, 

j) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 15330-1:2014) 

dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa+wypełnienie) potwierdzający pozostałe parametry, 

które nie zostały określone w raporcie z badania jak wyżej – Załącznik nr 10, 

k) Atest PZH lub równoważny w zakresie higienicznym dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia – 

Załącznik nr 11, 

l) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy w zakresie zastosowania 

oferowanej nawierzchni – Załącznik nr 12, 

m) Certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla trawy syntetycznej i wypełnienia – Załącznik nr 13, 

n) Raport z badań testu Lisport na min 100.000 cykli dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej 

przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 w 

oparciu o procedury testu opartej na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football 

Turf, edycja 2012 – Załącznik nr 14”, 

 

9. pkt 4.4 PFU, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„4.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót Budowlanych i dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim 
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zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości Robót Budowlanych będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Technicznej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z traw syntetycznych: 

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-

Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + 

wypełnienie), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football 

Turf oraz potwierdzający wszystkie minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny 

na www.FIFA.com). 

b)  Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 

15330-1:2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie) 

potwierdzający pozostałe parametry, które nie zostały określone w raporcie z badania jak 

wyżej. 

c) Atest PZH lub równoważny (opisaliśmy równoważność) dla oferowanej nawierzchni i 

wypełnienia nowy podpunkt o autoryzacji 

d) Aktualny certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla trawy syntetycznej + wypełnienie 

e) Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone przez 

niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, ze włókno zostało 

przebadane na symulacje zużycia min 200.000 cykli. Wyniki testów przedstawione przez 

laboratoria producentów nie będą brane pod uwagę. 

http://www.fifa.com/
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f) Dla nawierzchni syntetycznej wewnątrz hali dodatkowo badania na niepalność dla trawy 

syntetycznej oraz podkładu z maty elastycznej”, 

 

10. pkt 2.1.4.2.1 PFU, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 „2.1.4.2.1. Nawierzchnia „sztuczna trawa” wytyczne do sztucznej trawy na boisko zewnętrzne. 

Trawa syntetyczna to trzecia generacja sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym, 

co pozwala na osiąganie wysokiego poziomu gry. Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do 

wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych.  

1. Zastosowanie: piłka nożna 

2. wysokość włókna od 60mm do 62mm  

3. typ włókna: monofil 

4. rodzaj włókna: polietylen 100% 

5. Dtex: min. 15.600  

6. grubość każdego włókna: min. 360 mikronów  

7. ilość pęczków min 9600/m
2
 

8. siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy przed starzeniem min. 45 N 

9. przepuszczalność dla kompletnego systemu min. 1400 mm/h 

10. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR lub EPDM  

11. wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed starzeniem min. 160 N/100mm  

12. włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura testu 

oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf na min 100.000 cykli”.  

 

Ponadto, Zamawiający informuję, że na podstawie art. 12a ust. 1 PZP przełuża termin składania i otwarcia 

ofert, tj.: 

1) termin składania ofert: 28.02.2017 r. do godz. 11.30, 

2) termin otwarcia ofert: 28.02.2017 r. o godz. 12.00. 

 

Z poważaniem 
 

Prezes Zarządu 
 

Jakub Snochowski 


