
I Liceum Ogólnokształcące Im. Edwarda
Dembowskiego W Gliwicach

PN/UZP/01/2019 Gliwice,  17-06-2019 r.

nr kor.
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Dembowskiego w Gliwicach, ul. Zimnej Wody 8

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2018 r .  poz.  1986 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

Zmienia się treść pkt. 21 "Informacje o formalnościach,jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publ icznego"- specyf ikacj i  istotnych warunków zamówienia, anulując
dotychczasowy zapis i pkt.21. przyjmuje następującą treść:

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie
zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których
mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia
w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy
podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e)
w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby
upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) przed podpisaniem umowy (w terminie i  miejscu wskazanym przez
zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy,

6) wykaz osób i wykaz doświadczenia zawodowego - załącznik SIWZ wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków
7)Wykonawca przedłoży Zamawiającemu – zawartej na czas obowiązywania
umowy – ubezpieczenia OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody powstałe z wykonywaniem
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy
8)Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodny z formularzem ofertowym
9)zestaw dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych warunków
(określonych w dokumentacji projektowej) dla oferowanych przez Wykonawcę
rozwiązań materiałowych:
- nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego: a)Certyfikat lub deklaracja
zgodności z normą PN-EN 14877:2014 b)Karta techniczna systemu oferowanej
nawierzchni z poliuretanu, potwierdzona przez producenta nawierzchni.
c) Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni
d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
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wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
e) Aktualny certyfikat FIBA II level, potwierdzający przydatność nawierzchni
do gry w koszykówkę,
f)Raport z badań wydany przez instytucję uprawnioną do kontroli jakości ( ITB,
IAAF, ISA SPORT, Labo sport, Sports labsetc), potwierdzający parametry
techniczne oferowanej nawierzchni
g)Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN
18035-6, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające
wartości pierwiastków śladowych
.h)Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości 10 cm x 10 cm

.- nawierzchni boiska o nawierzchni z sztucznej trawy:
a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanej nawierzchni
i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez
Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com), b) Raport z badań laboratoryjnych
dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą
PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego
minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem
z badań na zgodność z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015), c)
Raport z badań testu Lisport na min. 190.000 cykli dla włókna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA
laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów
sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia
po min. 190.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń, d) Karta techniczna
oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta , e) Atest PZH lub
równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, f) Autoryzacja producenta
trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, g)
Certyfikat minimum Quality dla wykonanej nawierzchni, h) Aktualny certyfikat FPP
dla producenta trawy, i) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz
z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla
materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny,
- posadzki sali sportowej (wykładziny):
a)Atest higieniczny PZH
b)Deklaracja Właściwości Użytkowych
c)Karta Techniczna
d)Wykładzina powinna posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych
halowych gier zespołowych:
- EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej)
- FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej)
- FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej)
e)Autoryzacja producenta - zapewnienie dostawy nawierzchni wraz z gwarancją
producenta. Wymaga się aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył
autoryzację producenta oferowanej nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy
obiekt oraz imiennie na Oferenta.

Z poważaniem

Adam Sarkowicz

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego
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