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ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 
 

Przedmiot zamówienia: 

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zespołem boisk i urządzeń sportowych 

położonych przy ul. Sportowej w Grójcu. 

 
 Zgodnie z art.38 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Grójec przedstawia zmianę 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania: 

 

W SIWZ  zmienia się załącznik nr 10 w całości. 

 

Nowy załącznik –  oznaczono jako 10 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÓJEC, DN. 2017.01.19  Zatwierdził: …………………… 
podpis Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 a   SIWZ 

Grójec dnia 19.01.2017 
 

Dotyczy przetargu pt. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z 
zespołem boisk i urządzeń sportowych położonych przy ul. Sportowej w 
Grójcu” 

Niezbędne dokumenty potwierdzające jakość tzn. zgodność z normami, parametry 
wytrzymałościowe i spełnienie wymagań technicznych Zamawiającego zawartych w 
dokumentacji projektowej przez oferowaną nawierzchnię poliuretanową: 

 

Parametry dla nawierzchni PU typu EPDM 2S (wykreślamy SANDWICH jako 
błąd w opisie) na boiska: 
- zachowuje się parametry podane w dokumentacji i dopuszcza również 
nawierzchnie spełniające parametry zgodnie z normą PN-EN 14877:2014, 
Wymagane dokumenty: 

 Aprobata  lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań 
itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, 
potwierdzający, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania 
Zamawiającego 

 Aktualne badania na zgodność z  normą  PN-EN 14877, 
 Atest Higieniczny PZH 

 Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy 
DIN 18035-6:2003 lub DIN 18035-6:2014, wydane przez laboratorium 
posiadające akredytacje  

 karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych  

 Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 

 

Parametry dla nawierzchni na bieżnię lekkoatletyczną typu „spary”: 
- zachowuje się parametry podane w dokumentacji i i dopuszcza również 
nawierzchnie spełniające parametry zgodnie z normą PN-EN 14877:2014, 
Wymagane dokumenty: 

 Certyfikat IAAF  

 Atest Higieniczny PZH 

 Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiającego 

 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 

 Autoryzacja producenta systemu 

 Karta techniczna systemu 

 Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy 
DIN 18035-6:2003 lub DIN 18035-6:2014, wydane przez laboratorium 
posiadające akredytacje  

 
 


