
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU -

ETAP III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000124340

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Polna 3

1.4.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zslbilgoraj.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslbilgoraj.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła publiczna podległa administracji rządowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281513/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 10:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00262979/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych
w Biłgoraju - Etap III (na działce nr ewid. 5/5 w Biłgoraju).
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2. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem polega m. in. na:
1) Wykonaniu schodów terenowych, nawierzchnia z kostki brukowej,
2) Wykonaniu chodników z kostki brukowej,
3) Humusowaniu terenu z obsianiem trawy,
4) Wykonaniu podbudów z kruszywa łamanego pod rozbieg do skoczni w dal, bieżni prostej 60
metrowej oraz boiska do piłki nożnej,
5) Wykonaniu obramowania z obrzeży betonowych pod rozbieg do skoczni w dal oraz bieżni
prostej 60 metrowej,
6) Położeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na bieżni prostej 60
metrowej:
a) zawierającej elastyczną przepuszczalną warstwę podkładową gr. 35 mm (wykonaną z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),
b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej:
zgodnie z normą PN-EN 14877:2014].
7) Położeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do piłki nożnej.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO; tj.
zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy - jasna i ciemna
zieleń w jednym pęczku, linie białe;
Parametry techniczne: 
a) wysokość włókna - min. 45 mm;
b) ilość pęczków - min. 10 000 pęczków/m2;
c) grubość włókna – min. 300 µm;
d) rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe; 
e) masa runa – min. 1 600 g/m2;
f) Dtex pęczka - min. 12 000;
g) przepuszczalność wody w trawie: minimum 7 000 mm/h;
8) Dostawie i montażu wyposażenia:
a) dot. boiska do piłki nożnej, tj. dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m, czterech
chorągiewek boiskowych uchylnych oraz sześć ławek prefabrykowanych drewniano-stalowych
dla zawodników,
b) dot. boiska do siatkówki plażowej, tj. komplet dwóch słupków, siatki i tuleje oraz taśmy
wyznaczającej pole gry do siatkówki plażowej pełnowymiarowej, ze śledziami do mocowania.
Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8 do SWZ (zwane także dalej
dokumentacją projektową).
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakres robót wskazany w przedmiarze robót dot.
skoczni w dal, bieżni prostej 60 metrowej oraz boiska do piłki nożnej i dostawy i montażu
wskazanego wyposażenia dot. boiska do piłki nożnej i dot. boiska do siatkówki plażowej.
Ponadto informuję, że w przypadku położenia nawierzchni poliuretanowej oraz położenia trawy
syntetycznej obowiązującym opisem w zakresie tej nawierzchni jest niniejsza SWZ i projekt
umowy.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych
w Biłgoraju - Etap III (na działce nr ewid. 5/5 w Biłgoraju).
2. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem polega m. in. na:
1) Wykonaniu schodów terenowych, nawierzchnia z kostki brukowej,
2) Wykonaniu chodników z kostki brukowej,
3) Humusowaniu terenu z obsianiem trawy,
4) Wykonaniu podbudów z kruszywa łamanego pod rozbieg do skoczni w dal, bieżni prostej 60
metrowej oraz boiska do piłki nożnej,
5) Wykonaniu obramowania z obrzeży betonowych pod rozbieg do skoczni w dal oraz bieżni
prostej 60 metrowej,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281513/01 z dnia 2021-11-24

2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



6) Położeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na bieżni prostej 60
metrowej:
a) zawierającej elastyczną przepuszczalną warstwę podkładową gr. 35 mm (wykonaną z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),
b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej:
zgodnie z normą PN-EN 14877:2014].
7) Położeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do piłki nożnej.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO; tj.
zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy - jasna i ciemna
zieleń w jednym pęczku, linie białe;
Parametry techniczne: 
a) wysokość włókna - min. 45 mm;
b) ilość pęczków - min. 10 000 pęczków/m2;
c) grubość włókna – min. 300 µm;
d) rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe; 
e) masa runa – min. 1 600 g/m2;
f) Dtex pęczka - min. 12 000;
g) przepuszczalność wody w trawie: minimum 180 mm/h;
8) Dostawie i montażu wyposażenia:
a) dot. boiska do piłki nożnej, tj. dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m, czterech
chorągiewek boiskowych uchylnych oraz sześć ławek prefabrykowanych drewniano-stalowych
dla zawodników,
b) dot. boiska do siatkówki plażowej, tj. komplet dwóch słupków, siatki i tuleje oraz taśmy
wyznaczającej pole gry do siatkówki plażowej pełnowymiarowej, ze śledziami do mocowania.
Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8 do SWZ (zwane także dalej
dokumentacją projektową).
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakres robót wskazany w przedmiarze robót dot.
skoczni w dal, bieżni prostej 60 metrowej oraz boiska do piłki nożnej i dostawy i montażu
wskazanego wyposażenia dot. boiska do piłki nożnej i dot. boiska do siatkówki plażowej.
Ponadto informuję, że w przypadku położenia nawierzchni poliuretanowej oraz położenia trawy
syntetycznej obowiązującym opisem w zakresie tej nawierzchni jest niniejsza SWZ i projekt
umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-30 10:00

Po zmianie: 
2021-12-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-30 10:30

Po zmianie: 
2021-12-03 10:30
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-29

Po zmianie: 
2022-01-01
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