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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Artur Adamiok, Michał Sachs, Andrzej
Bilnik, Marcin Szymczyk
Tel.:  +48 322078570
E-mail: zamowienia@slaskie.pl 
Faks:  +48 322078578
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą
towarzyszącą na Stadionie Śląskim
Numer referencyjny: OP-ZP.272.1.00060.2016.AA

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym
wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz
niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a)wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji
b)wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowanej do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych
c)wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie
Śląskim
d)uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA/PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej
i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji
sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw
krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Świata

mailto:zamowienia@slaskie.pl
www.slaskie.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/08/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-099139
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 148-267188
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/07/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia, Kryteria określone poniżej
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: funkcjonalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
a)minimum 3 roboty na obiektach sportowych odkrytych (narażonych na działanie warunków
atmosferycznych)w zakresie wykonania bieżni lekkoatletycznej (min.8 torowej 400m oraz prostej min.8 torów z
pełnym programem lekkoatletycznym (skocznie,rzutnie,rozbiegi)) z zastosowaniem nawierzchni, która zezwala
na uzyskanie certyfikatu IAAF Class 1,wraz z podbudową i odwodnieniem,poparte uzyskaniem dla każdej z
robót świadectwa IAAF i PZLA lub innego narodowego związku lekkoatletycznego i IAAF,
Powinno być:
a)min.1 robotę budowlaną na obiekcie sportowym odkrytym(narażonym na działanie warunków
atmosferycznych)w zakresie wykonania bieżni lekkoatletycznej(min.8 torowej 400m oraz prostej min.8 torów z
pełnym programem lekkoatletycznym (skocznie,rzutnie,rozbiegi))z zastosowaniem nawierzchni,która zezwala
na uzyskanie certyfikatu IAAF Class 1,wraz z podbudową i odwodnieniem,popartą uzyskaniem dla wykonanego
obiektu certyfikatu IAAF Class 1 i PZLA lub innego narodowego związku lekkoatletycznego,
b)min.1 robotę budowlaną na obiekcie sportowym odkrytym(narażonym na działanie warunków
atmosferycznych)w zakresie wykonania bieżni lekkoatletycznej(min.6 torowej 400m oraz prostej min.6 torów z
pełnym programem lekkoatletycznym(skocznie,rzutnie,rozbiegi))z zastosowaniem nawierzchni,która zezwala
na uzyskanie certyfikatu IAAF,wraz z podbudową i odwodnieniem,popartą uzyskaniem dla wykonanego obiektu
certyfikatu IAAF i PZLA lub innego narodowego związku lekkoatletycznego
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:267188-2016:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
i
b)minimum 3 roboty na obiektach sportowych odkrytych (narażonych na działanie warunków
atmosferycznych)w zakresie wykonania murawy na całej płycie boiska z trawą hybrydową wraz z
podbudową,systemem drenażowym i odwodnieniem poparte uzyskaniem dla każdej z robót świadectwa/
certyfikatu UEFA/FIFA i PZPN lub innego narodowego związku piłki nożnej i UEFA/FIFA, o łącznej wartości dla
każdej a)+b) co najmniej6000000,00 zł brutto.
Powinno być:
c)min.1 robotę budowlaną na obiektach sportowych odkrytych(narażonych na działanie warunków
atmosferycznych)w zakresie wykonania murawy na całej płycie boiska z trawą hybrydową wraz z podbudową
na obiekcie posiadającym system drenażowy,odwodnienie,zraszanie i podgrzewanie murawy poparte
uzyskaniem dla wykonanego obiektu świadectwa/certyfikatu/dokumentu potwierdzającego przynależność do 4
kategorii UEFA/FIFA oraz świadectwa/certyfikatu PZPN lub innego narodowego związku piłki nożnej
d)min.1 robotę budowlaną na obiektach sportowych odkrytych(narażonych na działanie warunków
atmosferycznych)w zakresie wykonania murawy na całej płycie boiska z trawą naturalną wraz z podbudową na
obiekcie posiadającym system drenażowy,odwodnienie,zraszanie i podgrzewanie murawy poparte uzyskaniem
dla wykonanego obiektu świadectwa/certyfikatu/dokumentu potwierdzającego przynależność do 4 kategorii
UEFA/FIFA oraz świadectwa/certyfikatu PZPN lub innego narodowego związku piłki nożnej
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Zamawiający uzna spełnienie warunku dla każdej z robót,jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał na jednym
obiekcie sportowym komplet wymaganych robót (murawa i bieżnia lekkoatletyczna) lub na dwóch obiektach
osobno bieżnia i murawa.
W każdym przypadku wartość łączna dla każdej z wymaganych robót co najmniej 6000000,00 zł brutto.
Powinno być:
Roboty budowlane określone w pkt a) lub b) oraz c) lub d) muszą być o łącznej wartości co najmniej
6.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna także spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał na jednym obiekcie
sportowym komplet wymaganych robót budowlanych (murawa i bieżnia lekkoatletyczna).
Jeżeli roboty budowlane będą dotyczyły wykonania na jednym obiekcie sportowym kompletu wymaganych robót
budowlanych określonych w pkt a) lub b) oraz c) lub d) wówczas roboty te muszą być o wartości co najmniej
6.000.000,00 zł brutto.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 23/09/2016
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Zamiast:
Data: 07/11/2016
Powinno być:
Data: 21/11/2016
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 23/09/2016
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmianom uległy także zapisy w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdujące się w dokumentach zamówienia -
SIWZ


