
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100407

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00083020

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
Przedmiotowe środki dowodowe: 
- dla trawy sztucznej:
1) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd,
Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM pierwotny w kolorze zielonym i maty),
potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro
i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej, zgodnie z dokumentacją projektową;
2) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej
trawy (nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM pierwotny w kolorze zielonym i matą), potwierdzający zgodność z aktualną
normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
3) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczoną przez jej producenta, potwierdzającą wymagane minimalne
parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-
02;
4) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP);
5) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu. Atesty muszą
potwierdzać, że oferowaną nawierzchnię, matę i EPDM z recyklingu można stosować w obiektach zamkniętych i otwartych;
6) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
7) raport z badań testu Lisport na min. 200 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez
niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na
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oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 200 000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń i po
przeszczotkowaniu większość włókien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma być wykonane przez niezależne,
akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

- dla nawierzchni syntetycznej:
1) kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez WA (IAAF) laboratorium badające
nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania aktualnego
certyfikatu WA (IAAF);
2) aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni
niewyszczególnionych w raporcie WA (IAAF);
3) aktualny certyfikat produktowy WA (IAAF) zgodny z żądaną grubością nawierzchni;
4) kartę techniczną nawierzchni poliuretanowej autoryzowanej przez producenta potwierdzającą spełnienie
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych;
5) autoryzację producenta systemu upoważniającą do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwraancji (w oryginale);
6) Atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA. Nie
dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych;
7) Certyfikaty IAAF (WA) Class 2 lub certyfikaty IAAF (WA) Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych z oferowanego
systemu nawierzchniowego;
8) kompletny raport z badań na zgodność z ochroną środowiska – norma DIN 18035-6 /2021-08 dotyczącą zawartości metali
ciężkich.

Po zmianie: 
Przedmiotowe środki dowodowe: 
- dla trawy sztucznej:
1) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd,
Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM pierwotny w kolorze zielonym i maty),
potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro
i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej, zgodnie z dokumentacją projektową;
2) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej
trawy (nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM pierwotny w kolorze zielonym i matą), potwierdzający zgodność z aktualną
normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
3) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczoną przez jej producenta, potwierdzającą wymagane minimalne
parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-
02;
4) punkt usunięty
5) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu. Atesty muszą
potwierdzać, że oferowaną nawierzchnię, matę i EPDM z recyklingu można stosować w obiektach zamkniętych i otwartych;
6) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
7) raport z badań testu Lisport na min. 200 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez
niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na
oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 200 000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń i po
przeszczotkowaniu większość włókien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma być wykonane przez niezależne,
akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

- dla nawierzchni syntetycznej:
1) kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez WA (IAAF) laboratorium badające
nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania aktualnego
certyfikatu WA (IAAF);
2) aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni
niewyszczególnionych w raporcie WA (IAAF);
3) aktualny certyfikat produktowy WA (IAAF) zgodny z żądaną grubością nawierzchni;
4) kartę techniczną nawierzchni poliuretanowej autoryzowanej przez producenta potwierdzającą spełnienie
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych;
5) autoryzację producenta systemu upoważniającą do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwraancji (w oryginale);
6) Atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA. Nie
dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych;
7) Certyfikaty IAAF (WA) Class 2 lub certyfikaty IAAF (WA) Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych z oferowanego
systemu nawierzchniowego;
8) kompletny raport z badań na zgodność z ochroną środowiska – norma DIN 18035-6 /2021-08 dotyczącą zawartości metali
ciężkich.
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