
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana trawy syntetycznej stanowiącej nawierzchnię boiska – Kompleks Sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUCHA BESKIDZKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181920

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 19

1.4.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sucha-beskidzka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166360/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-18 19:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00144837/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
Do oferty Wykonawca dołącza następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015
(dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality;
b) wyniki badania laboratoryjnego oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN
15330-1:2013;
c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta;
d) aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);
e) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
f) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję;
g) raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z
normą EN 1506 ”Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że
nawierzchnia po min. 150 000 cyklach nie wykazuje poważnych uszkodzeń. Badanie musi być przeprowadzone przez
laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający
odstąpi od wezwania, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
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Po zmianie: 
Do oferty Wykonawca dołącza następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015
(dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality;
b) wyniki badania laboratoryjnego oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN
15330-1:2013;
c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta;
d) aktualny certyfikat FPP (FIFA Preferred Producer) lub FLP (FIFA Licensed Producer) dla producenta trawy;
e) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
f) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję;
g) raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z
normą EN 1506 ”Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że
nawierzchnia po min. 150 000 cyklach nie wykazuje poważnych uszkodzeń. Badanie musi być przeprowadzone przez
laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający
odstąpi od wezwania, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
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