Sprawa nr 341/3/2010

Kampinos, dnia 26.03.2010

Modyfikacja SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 6 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych
modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
opisu przedmiotu zamówienia ust. 6 w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Sprawa nr 341/3/2010 pod nazwą
„„Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami
Integracyjnymi w Kampinosie”., w następującym zakresie:

1. Treść przed zmianą:
6. Po wykonaniu wylewki betonowej i jej wyschnięciu, należy na jej powierzchni ułożyć
nawierzchnię ze sztucznej trawy, a następnie wypełnić ją piaskiem kwarcowym.
 Parametry sztucznej trawy winne być następujące:materiał z którego
wykonane są źdźbła trawy winien być fibrowany, odporny na promienie UV.
 Grubość włókna winna wynosić minimum 7000 / 1 Dtex.
 Włókno winne być przyjazne dla środowiska, wykonane w 100% z
polipropylenu.
 Grubość włókna minimum 60µm.
 Wysokość całej konstrukcji trawy winna wynosić 12 mm, zaś wysokość
samych włókien 10 mm.
 Waga włókien winna wynosić minimum 2400 gr/m2 .
 Liczba ściegów ( pęczków) minimum 60 000 na 1 m2 .
 Powierzchnia kortu winna być w kolorze ceglastym, zaś pozostała w kolorze
jasnozielonym.
 Linie wyznaczające kort o wymiarach zgodnych z wytycznymi ITF winne być
wplecione lub wklejone w trakcie montażu.
 Kort na placu winien być umiejscowiony centralnie.
Wykonawca nawierzchni ze sztucznej trawy winien przedstawić aktualna aprobatę lub
rekomendację ITB, lub dokument równoważny, świadczący o jakości wyrobu.
Dokumenty takie winne być wystawione przez instytucję uprawniona do badania
nawierzchni portowych. Ponad to wymagana jest autoryzacja producenta sztucznej
trawy dla Wykonawcy na dany obiekt na którym będzie ona zamontowana.

Ad 1.. Treść po zmianie

6.

Po wykonaniu wylewki betonowej i jej wyschnięciu, należy na jej powierzchni ułożyć
nawierzchnię ze sztucznej trawy, a następnie wypełnić ją piaskiem kwarcowym.
Parametry sztucznej trawy winne być następujące:

materiał z którego wykonane są źdźbła trawy winien być fibrowany, odporny na
promienie UV.

Grubość włókna winna wynosić minimum 7000 / 1 Dtex.

Włókno winne być przyjazne dla środowiska, wykonane w 100% z polipropylenu.

Grubość włókna minimum 60µm.

Wysokość całej konstrukcji trawy winna wynosić 12 mm, zaś wysokość samych
włókien 10 mm.

Waga włókien winna wynosić minimum 2400 gr/m2 .

Liczba ściegów ( pęczków) minimum 60 000 na 1 m2 .

Powierzchnia kortu winna być w kolorze ceglastym, zaś pozostała w kolorze
jasnozielonym.

Linie wyznaczające kort o wymiarach zgodnych z wytycznymi ITF winne być
wplecione lub wklejone w trakcie montażu.

Kort na placu winien być umiejscowiony centralnie.
Wykonawca nawierzchni ze sztucznej trawy winien przedstawić aktualna aprobatę ITB
lub rekomendację ITB, lub dokument równoważny, świadczący o jakości i
potwierdzający parametry nawierzchni zgodnie z kartą techniczną producenta.
Nawierzchnia powinna posiadać rekomendację ITF. Dokumenty takie winne być
wystawione przez instytucję uprawniona do badania nawierzchni sportowych. Ponadto,
wymagana jest autoryzacja producenta sztucznej trawy dla Wykonawcy na dany
obiekt na którym będzie ona zamontowana.

