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oGŁoSZENlE o ZM]ANlE oGŁoSZEN|A

ogłoszenie dotyczy: og]osŻenra o ŻamóW enru.

lnformacje o zmienianyń ogłoszeniui 145649 2010 data 07 06 201o .

ŻespÓł EkonomrcŻno Adrlrinistracyjny sŻkół Ul Radomska 7 26 634 GÓzd wo] rnaŻoweckie. tel 048
32A2357 lu A48 32A235i.

sEKcJA l|: zMlANY W ocŁoszENlU

lI.1) Tekst' który należy zmienić|

Miejsce' w którym znajduje się zmieniany teksi: ]1 1' 1)

W ogłosze n iu .jest: Budowa kompleksu bo]sk spońowych zqodnie Ż Żałozen16mi D.ograrnu Nloje Boisko
- orlik 2012 bo|sko płkarskie oraŻ boisko wielofunkcy]ne Wraz Ż Żapleczen-r sanitalno sŻatn]oWĄ/rn Góz.]
u. Starowiejska 130

w ogłosżeniu powinno być: Budowa kcr)lp eksu bo]sk sportowych zgodn e Ż zaloŻen am programu
N4o]e Boisko - ori]k 2c12 boisko oiłkarskie craz borsko Wleiofllnkcyjne Gózc ul' stalou/ieiska 130
lvliejsce' w którym znajduje się zfiieniany tekst: ll'].3)
W ogłoszeniu j€st: T PrŻedmiotem Żarnówien a] jest budowa komp eksu bo sk spońovJych Żgodn e z
załoŻen ami programU ]V]oje Boisko o.i k 2oi2 boisko piłkarsk]e oraz bo skc W|e]ofLjnkcy]ne Wraz z
zapleczem san]talno sŻain/owyłn Gózd tr] starow ejska ] 30 2 PrŻecm ot zanrÓW en]a obe]Tnu]e

2 T Budowę bo]ska do plłki rroŻne] o Wym arach 30 orn x 62.om o powierŻchnl ]860 m2 po|e !ry 26 om x
56'0m a) podbudowe przepuszcŻalna b) naw erŻchnia do piłkr noŻne] sŻt].rczna trawa Nawieżchnia
synteiycŻ.a typU sztlczna tTawa o W]aśĆjwościach technologir uk]adan a okleśloaych W dokumentacjl
pro]ektowej Żałączn]k.r 3 do slWZ SsTŻałqcŻniknr2 clo s|Wz Wysokośc Włókna min 60 mm na
podbudow]e z krL]szywa Wypełnien]e trawy Żgodn e . badaniem soec]alistycŻnego aboraioflum np
Labospor1 1TypWłóknamonofil2'SkładchemicŻnvw]Óknapoliet-ven3'cęzarWłÓknarnln. 11oco
DteX' 4 Gestośc tlawy min 97'ooo Włókjen.'.2 c) obrŻeŻa beionowe na ławle beionowe] oddz]e aiace
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sąsiednie eiementy ie.enu oc] p]yty borska Wszystkie elementy Ż9odne z Właśclwościami okreś onym W
dokurnentacji 1echnlczne]. Roboty naieŹy Wykonac Zgo.jn]e Ż dokl]rneniacją prqek1ową załaczn k nr 3 do
s]WZ ssT ZaĘcŻn]k nl2 do s WZ d) 'łyposeŻen|e blamkr a]!miniov/e mocowane W iL; e]acl] ' 2 sŻluk
s]atk]do branrek - 2 sŻtLJki2 2 BudoVVe bo ska Weloiunkcy]rego o WynrraraĆh 19 1m x 32 1nr o

powerŻchni 613'11m2 po e gry 15 1m x 28.1m a) podbudowa prŻepuszcza]na Wszysikie elementy
Żgodne Ż Wjaściwośclanri okreś]onymiW dokL]rnentac]i techniczne] Roboty naleŻy Wykonać zqoc]n e z
dokL]mentac]ą pro]eklową załącŻlik nr 3 do S]WŻ i ssT Ża]a_cŻ! k nl2 do S WŻ b) naweżchnia bo]ska
W e]ofunkcyjnegc NaW eaŻchnia po iuretenowa o W]aściwośa ach i techno o9 uklad3nla okleś onych W

dokumentacj projektowej załącŻr k n. 3 do s]WZ i ssT ŻaiącŻn k nr 2 do s]WZ c) techno]og a układan|a
nawierzchn] Technologia typu NATRYSK na podbudowje plzepusŻczalnej insta r.rje srę Warstlvę
przep!sZczalną dla Wody i Warct\Vę stabiliŻuja_cą typL.] ET o grubośc r.in. 30 rnm. Naslępnle Warstwę qr
']0"l1 rnm z glanu]at! sBR. nasiepnie Warctłę natrysk! mieszanka glanulatu EPDM Ż.n|esŻana z PlJ o
grubości 2-3mm d) ,^1posazenie do piłk kosŻyko'Ve] obręcŻ do koszykóWkr sta|dald l siatka do
oblęczy_2sztuk _ i.bica do koszykÓWkr epoksydowa o Wynr ]05x]8ocm-2sŻtlkl'..eci]anlzan
regu|acjiwysokości 2 sziuki konstrukc]a dc kosŻykÓWki dwlrsłupowa' rnontowana V/ iu ejach - 2 sŻtuki
e) wyposaŻenre do pi]kj s atkowej słUpkr do siatkÓWki a]urniniowe' Wre]ofunkcyjne badmrnton tenls.
siatkóWka '2 sziuk _ sraika do sratkówk ' ] sziLrka 2'3 ogroc]Żen e terenu rp]łkochwyry Szczegółowe
rozwiązania Wg doklmentacji prqektcwej Ża]ą.Ż.ik nr 3 do SlWŻ oraŻ SsT za]a'cŻnik nr 2 do s]\^Ż 2,1
ośWlet]enie ieren! ośWiet]en e obrektu będąśtanoW]y projektory Żamocowane na 8 masŻtach o
wysokości mln' 9 rn' sŻcze9ółowe rozwązanla Wg dokumentacji pro]ektowej załącznik nr 3 do slWZ
oraŻ sST ŻałącŻnik nr 2 do SIWZ' 2 5 Chccln]ki cagi konrlnikacy]ne pow]erŻchnia przeznaczona pod
kontenel na odpadki staje kos1ka brUkowa g| rnin 6 cm na podbudow e Ż piask! i krusŻywa zarnkn ęta
cbEeżeTn betonowyrn Szczegółcwe lozwiązan a Wg dokUmeniac] projekiowejŻałacznlk nr 3 do SlWŻ
oraŻ ssT Żał. Nr 2 do s]\Ąz 2 6 Fun(]amenty pod budynek zap ecza soc]alnegc FLJncamenty robory
ŻWiąŻane z rch Wykonaniem naleŻy W}konac Żgodn]e Ż dokumeniac]ą p.o]ektowa Żała.cŻnrk nr 3 do slWŻ
oraŻ ssT zal Nf 2 do s]]^/Z SŻczegółowy op s e ementóW prŻedm oiLr zernóWienia W7mlen onych W

punktachod2]{jo26.stanowąŻalącznikŻa]ącŻ|rkNl2dos]WŻSpecyfkacjatecnn]cŻnaWykonar]la

odbior! robót budowlanych SzcŻegółowa specyflkac]a Techniczna,,\,^j,konanie rodbroru robÓt

Budowianych Załaczn k Nl 3 do s]WZ Dokumentacja pro]ektowa Załącznrk Nr 4 do slWZ Plz edaniar
robÓi Wymaoanv okres gwaranc]i d a eiementów pEecm]otu zamÓWie|re wym enionych W pl]nktach 2 ]

do26 na Wykonane roboty materały robocZnęWynosi36mesięcyoddnjaodebranrapżeŻ

Zamaw ającego robói budow]anych ] podp]san]a bez uwag protoko]u końcowego' _ na naw erzchn]e
Syntetyczne oraŻ granUlat UŻyty do wypełnien a naw]erzchni ze sŻtucŻne] trawy _ 50 mres|ęcy 2 7
Budowa budynku sanitarao sŻatnlowego sŻczegÓłowy cpis d]a budynku Sanrtarno sŻatnloweqo stanoWa
załączaiki Za|apznlk Nl 2 co s ]I/Z specyiikacja techn cŻna Wykonanla ; odbioru lobót
budow]anych szczegÓłowa specyfkac]a Techn cŻna Wykonania i o{jbroru lcbót BUdoW anvoh ZałacŻnik
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Nr 3 do s]WZ Dok!meniac]a pro]ektowa Ża]ącŻnik Nr 4 do SIWZ PrŻec!m ar robót Wymtsgany okres
gwalancji na Wykonane roboty rnateriały i robocrŻne Wynosi 6o nriesięcy od dn a odeblanla prŻez

Zar.awia]a_cego robÓt budoW]anych i podp san a bez uwag ploioko]u końcovvego LJWAGA oferta

lvykonawcy ktÓry z.ofeauje okres gwarancjijakośc r]a Wykonane W aarrrach Żar.ÓWien a robotv na okres

krótszy niz 5 lat ub na Wykonany poŻosta]V Żakres zamóVr' enra na okles łrótszy niz 3 lata zostan e

odrŻUcona 2.8 WW zakres robÓi na]eŻy Wykonać zgodn e z War!nkamI Specyfkacji stot]rycĘ

WalunkóW ŻamóW en a s]WZ' W sŻcŻegó nościzgodnie ze sianow]ącyml za]apŻn k do nleJ

dokumentac]ą plo]ektową specyfikacja techniczną lJwaga Jezel W slWZ pzy oprsie przed.niot!

ŻarnóW en a WskaŻana zosta]a naŻWa producen1a znak towarowy paieni ub pochodŻenle W siosunku

do określonych nrateiałÓ\|! uzadzeń itp Zamawia]ący Wymaga aby lraktowac takje WskaŻan e ]ako
prŻykładowe ] dopuszcŻa zastosowanie przy real]zacjl ŻamóW enia rnatel a]óW' uź ądzeń tp

tóWnowaznych o parametGch n]e gorsŻych niŻ WskaŻane 2 9 Prace iowarŻysŻa.ce rcboty tymczasowe

n e objęie dokumentacja. plojek1owa pŻ edmlarern robÓt koniecŻne do uwzgiędnienia o.ganrzacja

zabezpieczen]e p ac! budowy _pelna obsługa geodezyina W tlakcie r-.aizaąizadana\Nrazz 4 egz'
rnwentaryzacj powykonawcŻe] Żadania uporządkowanie ielenU ob]etego piacem bL]dowy L

plzywIÓcen e do sianu pjer,r'/otnego 210 Wykonawca Żobow]ąŻanV ]esi do L]mieszcŻen a

następującyci'] tablic infolmacyjno -pronrocy]nvch. 1 lablice niclrnacyjna o WVmiarach ok ]5ox.]o0 cm

eksponowana W czas e ca]ego okres! W którynr Wykonywane są iobotv lww iabljca naus] ŻaW erac

następujace nformecje: nazwa in'/r'es1yc]i. tern] n rea ]zaĆj naŻlva nw€sżola nazwa Wykonawcy' Źróc]ło

finansowan]a herb Gminy GóŻd] 'l iab ce parnia'tkową po ŻakońcŻeniu robót przed odblorem

końcowyrn' o Wymiarach rainimlm 70 x 90 cm PrŻedmiotowa t3blca nusl Żawjerac naslepujące

inforrnacje] logo Plogranru Mo]e Boisko orik2o12.tytułProgramu nazwaŻadana. Źród]a

finansowania herb Gm ny Gózd. herb SamorŻądu Wo]Ewodziwa ogc Milr sierslwa sponu i T!rystyki

Tablice Wlnny byc unrieszczone W Widocznyr. m]e]scu Wykonane z ma1el ałóW trv,/a]ych. oc]polnych Na

dŻiałanla atmosferyczne. W szczegóinoŚc] iab ica pam atkowa mus] bya WVkonana Ż mater]a]óW

zapew. ających Vr'e|oleinią tNałośó rn nimum 10 lat' vvzór tab ic dokładnych tleści zam eszazonvch na

tab rcach rnusi byc Żaakceptowany prŻeŻ inwesżora Wykonawca powinien uwŻg edn c kosŻl wykonan]a i

umiesŻcŻenia tab lc W cenre ofeńowej' 2 11 Zamaw ająay zasżlŻega sobie prawo ogran czenia Llb

zwiększenia WM/ zakresU ŻamÓWien]a

W ogłosŻeniu powinno byó: 1 PrŻecr.iotern zamóWienia:jest bUC]owa kompleksu boisk spońowych

Żgodnie Ż 2ałoŻeniami programu Moje Bolsko orlik 2o]2 boisko piłkarckie o13Ż boisko Wielofunkcyjne

GÓzdLll starowjejska 130 2' PrŻeajrlliot zan]óWlenla obejmU]e 2 ]'Bt]dowę bolska do piłkr nożne]o

W}m a€ch 30 0m x 62'0m o pow erzchn] 'l660 m2 pole 9ry 26 Orn x 56 Orn e] oodbudowę

prŻepusŻcŻa]na b) naw]erŻchnia do piłki aoŻne] sztliczne trawa NeW erzchnia syntetycŻna tVpL] sziuczna

trawa o Właściwościach i techno oEi rrkładan a okleś o|ych W dokllrnentacji p.o]ektowejza]acŻnik nl3 do

slWZ i ssT Żała.cŻnik nr 2 do slWZ u/ysokosc Włókna mln 60 mm na podbudowie z krL]szywa
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Wypełn]enie irawy Żgodn e z badan]em specja|rstycznego ]abolatoiun] np Labospon ] Typ r,V]ókna

monofi] 2. skład chemiczny włókna po iety en 3 clęŻar Włókna m n' ] 1 000 Dtex, 4 Gestcść tl:wy mln'
97.000 Włókien /rn2 c) obrz eŻa betonowe na ]aW e betonowej co'dŻ e ające sa.siedn e e ementy terellU od
płyiy boiska Wszystk]e elementy Żgodne Ż Właściwośc]arr okreś]cnyrl,riw dokrrrnentac]l iechniczJrej
Roboiy należy wykonać zgodnie z dckl]meniac]ą pro]ektową Ża]ącŻnik nr 3 co slWZ SST załączn k nr2
do slWZ d) wyposazenie'blarnkr a umln owe .nocowane W tule]ach 2 sztuk slatl\ do b€mek 2

sŻ1ukl2 2 Bucov/ę bolska wie]oflnkcy]nego o Wymlalach 19 ]m x 32 1m o poweżchni6]3.i]m2 poe
gly 15'1.., x 28 ] rn a) podb!dowa prŻepusŻczalna Wszystkie e]ementy zgodne z WłaŚc*ościamr
okreś]onym W dokumeniac]j iechnicŻne] Roboty naleŻy Wykon3c zgodn e Ż dokL].nentac]ą projektową
załącŻnik nr 3 do S WZ SsT załącŻnik nr 2 do sl\łZ b) nawierŻclr.ia bolska W elofunkcyjneqo
NawierŻchn a poli!retanowa o W]aściwośclaĆh itechnologi układan a okleśIonych W clokL]mentac]i

pro]ektowej zełącŻnik nr 3 do s]WZ sST Żalączn k nr 2 do Sl\łZ c) tech.o]og]a lkładania nawieżchni
Technologia typu NATRYSK na podbuc]owle pIzepLrszcŻa]ne] nsta]uje s]e warstwe przepusŻcza]na dla
wody warsb/r'e stabi]izującą typL-] ETo gr!bościmin 30 rnn]' Następ.ie Warstlve gr ]O 11mmŻ
granulatu SBR' nastepnie Wa.stwe natrysku mieszanke g.anu atlr EPDl\/] Żnrieszana z PU o grubości2'
3mm. C])WyposaŻenre do piłk/ kosŻykowe] obręcz do IoSzy\owL st"ndard lsrat|.a do obręcŻy 2sŻtuki
'tabl]ca do kosŻykóWkiepoksydcwa o wyrn ]05 x 18ocm _ 2 SŻtuki' mechanrzm regulac]jWysokości' 2
sŻiljki ' konstrukcja do koszykóWk dwusłupowa, rnontowana w tlrle]ach 2 sztukl e) V/yposaŻen/e do piłki

siaikowej s]upkr do sratkÓwkr' a]Um]niovve Wieloflrnkcyjne badm nicn ten]s sratkóWka'2 sztL]k sratka
do s atkóWkl _ 1 sztuka 2 3 ogrodzenie ierenU prłkoĆhwyty sŻczegó]owe rozwiąŻanla Wg dokumeniac]i
pro]ekiowe] załącŻnIk nr 3 do s 1łZ olaŻ SsT ŻałącŻn k nl 2 do slWZ 2 .1 oŚWietien]e lerenu
ośWretlen e obiekiu będą sianowiły projekory zaTnocowane na 8 masŻiach o Wysokośc| min. 9 m

szczegółowe rozwjąŻan a Wo dokumentacji projektowe] Załączn]k .r 3 do s]u/Ż oraŻ sST za]ącznik nl2
do s WZ' 2 5 chodniki ciagi komu. kacy]ne powerzchnia przeznacŻona pod konte.et na odpadki stałe
- kosika brukowa gr mln 6 cm' na podbudov/!e Ż praskL] kluszy\,Va zamknięta obrŻeŻer. l]eionowym

szczegółowe rozwiąŻan a Wg dokumentacji projektowe] Ża]ącznlk nr 3 do SIWZ claŻ ssT zał Nr 2 do
S|WZ . szcŻegÓłowy opls prŻedrniotlr Żamówienla Wym enionych w punktach o.] 2 1 do 2 5 stanowia
Żalączr, h ZalącŻ|)k Nl2 do slWŻ Specyfikac]a technicŻna Wykonania odbioru robóż

b!dowlanycl] SzcŻegÓłowa specyf]kacja Techn cŻna Wykonan a i odbio.Ll robói BudoW anych ZałącŻn k
Nr 3 do SIWZ Dokurnentacja pro]ekiowa ZałacŻnik Nr 4 do s WZ PrŻednrlar lobÓt ]/,/ymagany okres
gwaranc]j dia e ementÓW p.Żedmrotu ŻamóWien]a'łymienionych W plnktach 2 1 do 2 5 na Wykonane

roboty maieria]y i lobociznę Wynos 36 m es eĆy od dnia odebrania pżez Zanrawra]ącego robót

bLrdowlanych i podpisan a bez uwag protoko]u końcowego. Ia naweĘchnie syntetyczne craz glanu]at

uŻyty do Wypełnienia newierŻchnr Że sztucŻne] trawy 60 m esrecv UWAGA ofeala Wykonawcy ktÓry

zaoferuie okles gwaranci ]akości na Wykonane W ramaĆh zarnówlenra loboty ne okres krÓłszy niż 5 lai
lllb na wykonany pozostały zakles zarnówen]a na okres króisŻy n Ż 3 ata Żcstanie odrŻucona' 2 8 yvw
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zakres robót należy Wykonac Z!odnie Ż WarUnkam] specyfikacjr ]siotnych WarunkÓW ZanróWienra slWŻ
W szczegóinościzgodn]e ze slanowiąĆyrnl ŻałącŻnikl do nle] dokL]n]entac.]ą projektową spe.yirkacja
technicŻną UWaga' JeŻeh W s]LĄz przy oprsie prŻedrnlotu Żamó\,l/ienra Wskazana została nazlva
prodL]centa Żnak towarowy patent lLrb pochodŻen]e W stosL-]nku do określonych maleaiałÓW. urza'dŻeń
rtp' Zamav"'iajacy Wymaga' aby trakiowac takie WskaŻanle Jako prŻ!k]aclowe i dopL-]sŻcza Żastosowanie
plŻy fealiŻac]|zanów enia materia]ÓW UrŻądŻeń itp ró\,VnowaŻnych o par3mellach nie golsŻych niż
Wskazane' 2 9 Prace toważyszace i loboty tymcŻasowe nie ob]ete cloklrmentacją pro]ekiową i
przedmiarem robót koniecŻne do ulvŻg]ędnienja _o19an]Żacja izabeŻp/ecŻenIe placu budowy _pełna
obs]uga geodezyjna W trakc1e reallzaci) za(lania \\,łaz z 4 egz rnwentaryŻec]i pcwykonawcze] zadania
L]pożądkowan]e telenu objętego p]acem budowy i prŻywlÓcenle dc stanu !ier"!'otne9o 2 ] 0w'lÓ'a^cd zabałula''l 'e1 oo 'r e<zl

tab]ice infolmacvjną o wynrlarach ok 150]zen 

a następLr]a'cych iab1rĆ info'mec'Vjno -promocyjnych ' 1

Wykonywane sa loboty (w"ł taulica mLrsl zX 
m ' eksponowana w cŻas]e całego okresu w którym

awierac łasiepujace informacje naŻWa ]nwestyc] ieamin
reaiizac]i neŻWa ]nWestora' naz,,,/a Wykoaa\,!cy' Źróoło finansowania herb Grniny Gózd] ] tablrce
pamiatkowa po ŻakońcŻeniLl lobÓt pŻed odbiorer'. końcowym o wyrniarach ra nirnum /0 x 90 crn
PrŻednriotowa tab rca rnUsiŻaw]erac nasiepujące info.mecje] ogo Pro9lamu fuloje Bolsko - orl]k 2012,
tyt!] Programu' naz,Na zadaria' żńdia finansowania, herb Grnlny Gózd, logo l\4inlstelshła sport! i
TUrystykr Tab]ce Winny byc urn]eszcŻone W WidocŻnyrr] miejsc! iwykonałe Ż nratena]óW trwa]ych
odpornVch aa działania atmosferyczne W
n]aienałóW Żapewniającu"n *'"," 

","'u,"'n".1 ,],l*"".';: 
':. 

ill]:J" o"-".;l':::"" '
ŻamiesŻczonych na tab ]cach musl być Żaakceptowany przeŻ inwestora ]^/ykonawca powinien
L-]WŻg]ędnlc kosz1Wvkonan]a ]urniesŻczen a tab]icW cenie ofeńowe] 2]1 ZamŹWajacy Żastzega sob]e
pTaWo ogran]cŻenia lL]b ZwięksŻe|ia WW zaXres! zaTaowlen a''
Miejsce. w którym Żnajduje się zmieniany tekstj V 4 4]
W ogłoszeniu jest: 23 06 2o1o godŻjna 09]50 r.iqsce:Zespół Ekonomiczno Adrninistla.VrnV s7kńlM]
GaźdAe d Radornska 7 26-634 GóŻd l piętio pok. 102
W ogłosŻeniu powinno być: 30 06'2o1o qodŻina 09]50 miejsce Zespół EkonomicŻno Aclm]n stracvjny
sŻkólW GoŻdŻie U] Radomska 7 25 634 GoŻd piętrc pok .]02


