
Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 

Przedmiot zamówienia 
Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin 
lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców 
Bytomskich 2A, Strzelce Op.) 

Znak sprawy ZP.271.3.12.2022 

Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP, dokonał 
zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w poniżej określonym zakresie. 

 

1) Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, załącznik do SWZ 
„Dokumentacja projektowa (2)” załącznikiem „Dokumentacja projektowa (2) – korekta”, w którym 
zmianie uległy pliki w zakładce 02_Konstrukcja/PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 

2) Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, załącznik do SWZ 
„Dokumentacja projektowa (4) - korekta” załącznikiem „Dokumentacja projektowa (4) – korekta2 
(18.08.2022)”, w którym: 
• w części opisowej projektu nieistotnych zmian wykreśla się zapis dotyczący nawierzchni „Służy 

do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej 
rangi.” 

• zmianie ulegają parametry techniczne nawierzchni z pełnego poliuretanu określone w projekcie 
zmian nieistotnych, tj.: 
było 

Grubość nawierzchni min 14,0 [mm] 
Wytrzymałość na rozciąganie od 0.59 do 0.75 [MPa] 
Wydłużenie w chwili zerwania od 43 do 68 [%] 
Odporność na ścieranie od 3.00 do 4.00 [g] 
Redukcja siły w temp 23 oC od 35 do 37 [%] 
Tarcie/Poślizg:  
- nawierzchnia sucha (min. - max.): 83 - 85 
- nawierzchnia mokra (min. – max.): 55 - 60 
Odkształcenie pionowe w temp. 23oC od 1.7 do 1.9 [mm] 
Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami  
- wytrzymałość na rozciąganie: od 0.70 do 0.75 [MPa] 
- wydłużenie w chwili zerwania od 62 do 65 [%] 
Odporność po sztucznym starzeniu  
- wytrzymałość na rozciąganie: od 0.60 do 0.66 [MPa] 
- wydłużenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%] 
- redukcja siły w temp 23 oC: od 35 do 40 [%] 
Zmiana barwy po sztucznym starzeniu 4-5 

jest 
Grubość nawierzchni min 14,0 [mm] 
Wytrzymałość na rozciąganie od 0.5 do 0.73 [MPa] 
Wydłużenie w chwili zerwania od 43 do 65 [%] 
Redukcja siły w temp 23 oC od 35 do 37 [%] 
Odkształcenie pionowe w temp. 23oC od 1.7 do 1.9 [mm] 
Tarcie TRRL od 50 do 55 

 



3) Dokonuje się korekty załącznika „STWiOR”. Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania, załącznik do SWZ „STWiOR” załącznikiem „STWiOR - korekta”. 

4) Zmiana terminu na składanie ofert oraz odpowiednio termin otwarcia ofert oraz termin związania 
ofertą, w celu możliwości zapoznania się wykonawców z wprowadzonymi zmianami oraz w związku 
ze złożonym Odwołaniem. Zmianie uległy zapisy w SWZ 

• zmienić zapis rozdziału 35.1 SWZ: 

Zapis obecny Zmiana 
Wykonawca będzie związany ofertą do 
dnia 22 września 2022 r. 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 
28 września 2022 r.  

• zmienić zapis rozdziału 42.7 SWZ: 

Zapis obecny Zmiana 
Termin składania ofert upływa w dniu 
25 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000. 

Termin składania ofert upływa w dniu 
31 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000. 

• zmienić zapis rozdziału 43.1 SWZ: 

Zapis obecny Zmiana 
Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 222 ustawy PZP, 
w siedzibie Zamawiającego o godz. 1200 
w dniu upływu terminu składnia ofert 
(25 sierpnia 2022 r.), poprzez użycie 
mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego na miniPortalu. 

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 222 ustawy PZP, 
w siedzibie Zamawiającego o godz. 1200 
w dniu upływu terminu składnia ofert 
(31 sierpnia 2022 r.), poprzez użycie 
mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego na miniPortalu. 

 
W konsekwencji wprowadzonych zmian, zostaną odpowiednio zmienione następujące dokumenty: 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia i załączniki 
• Ogłoszenie o zamówieniu 


