
 

Bytom, dnia 27.02.2017 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 - ETAP I” 

Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

 

 
 

 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 11.1 SIWZ, tj. 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 14.03.2017 r. do godziny 11.30”, 

 

2. pkt 11.1.2 SIWZ, tj. 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: 14.03.2017 r. godz. 12.00”, 

 

3. pkt 11.2.1 SIWZ, tj. który otrzymuje następujące brzmienie: 

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

14.03.2017 r. o godzinie 12.00”, 

 

4. 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 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 
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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 100.000 cykli. Wyniki testów przedstawione przez laboratoria producentów nie 

będą brane pod uwagę. 

f) Dla nawierzchni syntetycznej wewnątrz hali dodatkowo badania na niepalność dla trawy syntetycznej 

oraz podkładu z maty elastycznej”. 

 

Ponadto, Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 6 PZP przełuża termin składania i otwarcia 

ofert, tj.: 

1) termin składania ofert: 14.03.2017 r. do godz. 11.30, 

2) termin otwarcia ofert: 14.03.2017 r. o godz. 12.00. 

 
Z poważaniem 
Prezes Zarządu 

Jakub Snochowski 

http://www.fifa.com/

