Budziszewice, 17.04.2014r.

Do wszystkich Wykonawcow
Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego RG.271-2/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Urzqdzenie miejsc aktywnosci rekreacyjnej w miejscowosci Rqkawiec z wykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii

Z m i a n a tresci SIWZ
Dziatajqc zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowieri publicznych (tekst
jednolity: Dz.U.z 2013r.,poz.907), zmienia sie, tresc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
sporzqdzonej w poste,powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na Urzqdzenie miejsc aktywnosci rekreacyjnej
w miejscowosci Re.kawiec z wykorzystaniem odnawialnych zrodei energii.

Zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamowienia i polega na uzupetnieniu opisu dotyczgcego
nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej, zawartego w dokumentacji stanowi^cej integralna. cze_sc
SIWZ, jak nast^puje:
I/ w tresci przedmiaru robot - nawierzchnie : w poz.SOu w kolumnie ,,nazwa" dotychczasowa. tresc
,,Nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa grubosci 15 mm -ceny rynkowe" zmieniono na:
,,Nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa grubosci 15 mm na warstwie stabilizujqcej
grubosci 3cm (podbudowa kompozytowa) - ceny rynkowe".
Zmieniony przedmiar robot zamieszczono na stronie http://bip.budziszewice.net jako odre.bna pozycja pn. Przedmiar
robot nawierzchnie -po zmianie, w zaktadce zamowienia publiczne aktualne, w zatqcznikach pod ogtoszeniem o
przedmiotowym zamowieniu.

2/ w tresci dokumentacji projektowej - CZQSC opisowa: na stronie nr 8, w opisie rysunku:
„ a.Przekroj konstrukcji syntetycznej;/ , dotychczasowq tresc oznaczon^ punktorem piqtym od
dotu ,,nowierzchnio sportowa, poliuretanowo-gumowa o gr.lSmm", zmieniono na: ^Nawierzchnia
sportowa, poliuretanowo-gumowa o gr.lSmm na warstwie stabilizujqcej o grubosci 3 cm
(podbudowa kompozytowa)".
3/na mapie: Projekt wykonawczy nawierzchni i matej architektury (mapanr2)- w: /;Przekroje
konstrukcyjne nawierzchni", w opisie: /;Nawierzchnia syntetyczna" dotychczasowg tresc
oznaczonq punktorem piqtym od dotu ,,nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o gr.lSmm",
zmieniono na: ^Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o gr.lSmm na warstwie
stabilizuja.cej o grubosci 3 cm (podbudowa kompozytowa)".
4/ w tresci Szczegofowych Specyfikacji Technicznych -nawierzchnie, w CZQSC'I pn. Nawierzchnia
poliuretanowo-gumowa pkt 5.3.Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej, ppkt
5.3.2. Konstrukcja :

a/ do tresci: ^Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej w kolorze
ceglastym (czerwonym), spadek podtuzny 0,5 % „ dodaje s\q tresc:
„ -warstwa stabilizujqca kompozytowa o gr.3cm (mieszanina granulatu gumowego o

granulacji l-5mm oraz kruszywa kwarcowego o srednicy 3-5mm, suszonego ogniowo
pot^czonych ze sobq lepiszczem poliuretanowym)
-wierzchnia warstwa nosna, gr. po zawatowaniu min.1,5cm (wykonana z granulatu SBR dolna
warstwa oraz EPDM gorna warstwa)."
b/w opisie przekroju konstrukcyjnego nawierzchni, dotychczasowq tresc oznaczong
punktorem piqtym od dotu ,,nawierzchnia sportowa,poliuretanowo-gumowa o gr.lSmm" zmieniono
na: /;nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o gr.lSmm na warstwie stabilizujqcej
o grubosci 3 cm (podbudowa kompozytowa}".

UWAGA: W zwiqzku z powyzszq zmiang Zamawiaja_cy zaktualizowat rowniez udost^pniony
wykonawcom w drodze zat^cznika nr 7 do SIWZ formularz kosztorysu ofertowego
odzwierciedlajqcy przedmiary robot, ktory moze postuzyc wykonawcom do sporzqdzenia
kosztorysu ofertowego.
Zaktualizowany formularz (z uzupetnionym opisem w poz.8) rowniez zostat zamieszczony na
stronie http://bip.budziszewice.net jako odre_bna pozycja pn. zata.cznik nr 7 do SIWZFormularz cenowy (po wypetnieniu przez wykonawce. "Kosztorys ofertowy") - PO ZMIANIE,
w zaktadce zamowienia publiczne aktualne w zatqcznikach pod ogtoszeniem
o przedmiotowym zamowieniu.

