
 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 60137-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. : /Budowa 

kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - I etap/ mieszczącego się w zadaniu 

pn.: /Budowa kompleksu sportowego przez przebudowę dwóch... 

Termin składania ofert: 2016-06-14  

 

Numer ogłoszenia: 80743 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60137 - 2016 data 30.05.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 4466800, fax. 077 

4466888. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania pn. : /Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - I etap/ 

mieszczącego się w zadaniu pn.: /Budowa kompleksu sportowego przez przebudowę dwóch 

boisk wielofunkcyjnych z bieżnią przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach/ dla którego 

Zamawiający opracował dokumentację projektową, stanowiącą zał. nr 10 do SIWZ. W ramach 

etapu I, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, należy wykonać: 1. Roboty 

rozbiórkowe nawierzchni betonowych istniejących boisk wraz z wywozem gruzu na 

składowisko odpadów. 2. Roboty przygotowawcze polegające na zdjęciu warstw humusu 

wraz z wykonaniem prac pomiarowych. 3. Roboty ziemne pod drenaż oraz pod warstwy 

konstrukcyjne boiska 87,46 m3 /roboty wykonane ręcznie/, 787,14 m3 /roboty wykonane 

mechanicznie/ 4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie boisk 

wielofunkcyjnych i bieżni wraz z wykonaniem warstwy wzmacniającej z geowłókniny 

separacyjno - filtracyjnej . 5. Wykonanie podbudowy betonowej zagęszczonej mechanicznie - 

z betonu jamistego LB-15/F25/W0 - pow. 3601,44 m2 6.Wykonanie nawierzchni z EPDM typu 

CONIPUR gr 1,3 cm na powierzchni 800m2 /boisko do piłki ręcznej/. 7. Wykonanie drenażu z 

rur perforowanych w otulinie z geowłókniny z zasypką z żwiru płukanego 8. Wykonanie 

systemu odwodnienia liniowego typu SPORTFIX w formie kanałów PCV i studni WAVIN oraz 

studzienek typu SPORT FIX 9. Wykonanie fundamentów wraz z tulejami pod montaż bramek 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60137&rok=2016-05-30


do piłki ręcznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 

stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

stanowiące zał. nr 7 i 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ... 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w 

ramach zadania pn. : /Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - 

I etap/ mieszczącego się w zadaniu pn.: /Budowa kompleksu sportowego przez przebudowę 

dwóch boisk wielofunkcyjnych z bieżnią przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach/ dla którego 

Zamawiający opracował dokumentację projektową, stanowiącą zał. nr 10 do SIWZ. W ramach 

etapu I, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, należy wykonać: 1. Roboty 

rozbiórkowe nawierzchni betonowych istniejących boisk wraz z wywozem gruzu na 

składowisko odpadów. 2. Roboty przygotowawcze polegające na zdjęciu warstw humusu 

wraz z wykonaniem prac pomiarowych. 3. Roboty ziemne pod drenaż oraz pod warstwy 

konstrukcyjne boiska 87,46 m3 /roboty wykonane ręcznie/, 787,14 m3 /roboty wykonane 

mechanicznie/ 4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie boisk 

wielofunkcyjnych i bieżni wraz z wykonaniem warstwy wzmacniającej z geowłókniny 

separacyjno - filtracyjnej . 5. Wykonanie podbudowy betonowej zagęszczonej mechanicznie - 

z betonu jamistego LB-15/F25/W0 - pow. 3601,44 m2 6.Wykonanie nawierzchni z EPDM typu 

CONIPUR gr 1,3 cm na powierzchni 800m2 /boisko do piłki ręcznej/. 7. Wykonanie drenażu z 

rur perforowanych w otulinie z geowłókniny z zasypką z żwiru płukanego 8. Wykonanie 

systemu odwodnienia liniowego typu SPORTFIX w formie kanałów PCV i studni WAVIN oraz 

studzienek typu SPORT FIX 9. Wykonanie fundamentów wraz z tulejami pod montaż bramek 

do piłki ręcznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 

stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

stanowiące zał. nr 7 i 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 

Podane w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR nazwy własne materiałów nie mają na 

celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania 

jakościowe i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu 

technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie materiałów o parametrach 

technicznych nie niższych niż wskazanych w STWiOR i dokumentacji projektowej, w tym w 

przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza wszystkie inne nawierzchnie poliuretanowe 

posiadające certyfikat IAAF oraz spełniające wymagania normy PN-EU 14877. Jeżeli w 

dokumentacji projektowej i STWiOR występuje opis wymagań dot. nawierzchni boiska 

sprzeczny z wprowadzonymi zmianami lub treścią SIWZ, należy przyjąć, iż te sprzeczne zapisy 

są nieważne.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 14.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 

Maja 21 47-303 Krapkowice pokój nr 16.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach ul. 3 Maja 21 47-303 Krapkowice pokój nr 16.. 


