Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski, dnia 25 czerwca 2019 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZSP.26.24.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.26.24.2019, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41”.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - III
Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41”.
Zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia odnośnie parametrów nawierzchni
poliuretanowej. Oferowana nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać następujące parametry techniczne:
- według wymagań normy PN-EN 14877:2014-02 „Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych
– Specyfikacja”:

parametr

wartość wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa
Wydłużenie podczas zerwania, %
Opór poślizgu, PTV:
- na sucho
- na mokro
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalność wody, mm/h
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odporność na kolce:
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, %
Odporność po przyśpieszonym starzeniu:
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²
- wydłużenie względne przy Fmax, %
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odporność na kolce:
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %
- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, %
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, %
Odporność po sztucznym starzeniu:
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g
- zmiana barwy, stopień skali szarej
Amortyzacja, %:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport

≥ 0,4
≥ 40
80÷110
55÷110
≥ 150
≤4

≤ 20
≤ 20
≥ 0,4
≥ 40
35÷50 typ SA35÷50
>31 typ SA 31+
35÷44 typ SA35÷44
≥
≤
≥
≤

0,4
20
40
20

≤4
≥3
35÷50 typ SA35÷50
>31 typ SA 31+
35÷44 typ SA35÷44
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Odkształcenie pionowe, mm:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:
- piłka koszykowa, %
- piłka tenisowa, %

≤6
≤6
≤3
≥ 85
≥ 85

- według wymagań normy DIN 18035-6:2014 „Bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków
chemicznych”:

Ponadto powinna posiadać:
- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
- wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014,
- wyniki badań WWA z określeniem kl. 1,
- atest higieniczny PZH lub równoważny,
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta wraz z autoryzacją producenta nawierzchni poliuretanowej
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
Dodatkowo zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z zastosowaniem granulatu EPDM z produkcji
pierwotnej, barwionego w masie, nie dopuszcza się granulatu barwionego powierzchniowo.
Zamawiający zmienia także kryteria oceny ofert, poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium
pn. „Jakość materiału (X6) - 10 pkt” oraz zmianę wagi punktowej pozostałych kryteriów.
W konsekwencji zmianie ulegają zapisy rozdz. XVII działu I SIWZ na następujące:
„W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
1) Cena oferty (X1)
60 pkt
2) Okres gwarancji (X2)
10 pkt
3) Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (X3)
10 pkt
4) Wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od wykonawcy (X4)
5 pkt
5) Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy (X5)
5 pkt

6) Jakość materiału (X6)

10 pkt

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie łącznego bilansu ww. kryteriów przy
zastosowaniu wag kryteriów cząstkowych. Punkty zostaną przyznane wyłącznie ofertom, które nie podlegają
odrzuceniu na tym etapie postępowania.
ad. 1) Kryterium cena oferty (X1) - należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia, zgodnie
z zasadami określonymi w rozdziale XVI „Opis sposobu obliczenia ceny”. Za zaoferowaną cenę wynikającą
z oferty można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną
niepodlegająca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
X1 =

cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej)
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ad. 2) Kryterium okres gwarancji (X2) - oferowany okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli
wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok =
12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały
i zabudowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż
wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.
MAKSYMALNY okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia
uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż
60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, jednak w umowie zostanie uwzględniony okres
gwarancji wskazany przez wykonawcę w ofercie.
Za zaoferowany okres gwarancji, wynikający z oferty można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Maksymalną
ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów
obliczoną wg poniższego wzoru:
X2 =

Okres gwarancji badanej oferty
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

ad. 3) Kryterium wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (X 3) - oferowaną
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy, należy podać jako
wartość wyrażoną w procentach %.
MINIMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
całego przedmiotu umowy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, wynosi 0,10%. W przypadku
zadeklarowania przez wykonawcę niższej niż minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.
MAKSYMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
całego przedmiotu umowy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, wynosi 0,20%. Jeżeli
wykonawca zaoferuje wyższą niż wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia (powyżej 0,20%) do oceny ofert zostanie przyjęta
wysokość kary 0,20%, a w umowie zostanie uwzględniona wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, wskazana przez wykonawcę w ofercie.
Za zaoferowaną wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia, wynikającą z oferty
można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najwyższą wysokością kary
umownej za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów
obliczoną wg poniższego wzoru:
X3 =

Wysokość kary umownej badanej oferty
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Najwyższa wysokość kary umownej spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

Ad. 4) Kryterium wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
wykonawcy (X4) - oferowaną wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
wykonawcy należy podać jako wartość wyrażoną w procentach %.
MINIMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od wykonawcy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. d) wynosi 10%. W przypadku zadeklarowania
przez wykonawcę niższej niż minimalna wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od wykonawcy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
jako niezgodna z SIWZ.
MAKSYMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od wykonawcy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. d) wzoru umowy, wynosi 20%. Jeżeli wykonawca
zaoferuje wyższą niż wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od wykonawcy (powyżej 20%) do oceny ofert zostanie przyjęta wysokość kary 20%,
a w umowie zostanie uwzględniona wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od wykonawcy wskazana przez wykonawcę w ofercie.
Za zaoferowaną wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,
wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 5 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z
najwyższą wysokością kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. Pozostali
wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
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X4 =

Wysokość kary umownej badanej oferty
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt
Najwyższa wysokość kary umownej spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

Ad. 5) Kryterium skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (X 5) - wymagany przez
zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia to 90 dni od dnia zawarcia umowy. Za każde
zadeklarowane skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 5 dni wykonawca otrzyma 2,5 pkt,
maksymalnie 5 pkt za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni i więcej.
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 5 dni
2,5 pkt
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 10 dni i więcej
5 pkt

Ad. 6) Kryterium jakości materiału (X6) - Parametry techniczne nawierzchni powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych – Specyfikacja;
minimalna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 0,40 MPa, za zadeklarowanie zastosowania nawierzchni
poliuretanowej, której wytrzymałość na rozciąganie jest wyższa lub równa 0,60 MPa wykonawca otrzyma
10 pkt.
Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww.
kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6
gdzie:
X1 –
liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty,
X2 –
liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji,
X3 –
liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium wysokość kary umownej za nieterminową
realizację zamówienia,
X4 –
liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od wykonawcy,
X5 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

X6 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium jakość materiału,
X – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów.”
W związku z dokonanymi zmianami zamawiający zmienia treść Formularza ofertowego - Załącznika nr 1
do działu III SIWZ, uwzględniając w nowym wzorze dokonane powyżej zmiany. Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej plik pn. „ZMIANA III - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
do działu III SIWZ”, który należy uwzględnić podczas sporządzania ofert.
Mając na uwadze powyższe zmiany treści SIWZ, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do przygotowania ofert, do dnia 04.07.2019 r. do godz. 12:00.
W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:
w rozdziale X „Wadium”:

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 04.07.2019 r. godz. 12:00, przy
czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.”
w rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śląskim (44-300) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41, w terminie do dn. 04.07.2019 r. godz. 12:00.”

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy wraz
z adresem i nr telefonu, faksu oraz adresem e-mail, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed terminem
otwarcia ofert tj. 04.07.2019 r. godz. 12:15.”
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pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz. 12:15 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41 (gabinet Dyrektora)”
Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2019 r. pod numerem 540126807-N-2019.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania
ofert.

Dyrektor
mgr Wojciech Komorek

Rozdzielnik:
1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
2) strona internetowa: http://www.lo2.bip.powiatwodzislawski.pl
Kopia:
aa
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