
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie  pn.: „Budowa i przebudowa 
boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 oraz przy Szkole Podstawowej 
w Palowicach na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144943 - 2014 data 04.07.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny,  ul.  Parkowa  9,  44-230  Czerwionka-Leszczyny, 
woj. śląskie, tel. 032 4295911, 4318105, fax. 032 4311760, 4318105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  dwóch  boisk  sportowych  o  nawierzchni 
poliuretanowej.  Jedno  boisko  zlokalizowane  jest  na  działce  Zespołu  Szkół  Nr  4 
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Gliwickiej 2, a drugie na działce Szkoły Podstawowej 
w Palowicach przy ul. Dębowej 3.

2.  Na  przedmiot  zamówienia,  określony  w  pkt.  1,  składa  się  w  szczególności  zakres 
rzeczowy obejmujący m.in.: 

1) budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w tym: 

a) wykonanie rozbiórki nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, 
b)  wykonanie  płyty boiskowej  poliuretanowej  o  łącznych  wymiarach  24,0  m x  44,0  m 
zawierającej boisko o polu gry 20,0 m x 40,0 m z wyznaczonymi liniami dla gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę oraz mini koszykówkę, 
c) dostawę i montaż 2 koszy do koszykówki, 
d) dostawę i montaż siatki i aluminiowych słupków systemowych do gry w siatkówkę, 
e) dostawę i montaż 2 bramek do gry w piłkę ręczną, 
f) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wokół płyty boiska. 

2) budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Palowicach, w tym: 

a) wykonanie rozbiórki nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, 
b)  wykonanie  płyty boiskowej  poliuretanowej  o  łącznych  wymiarach  24,8  m x  44,0  m 
zawierającej boisko o polu gry 20,0 m x 40,0 m z wyznaczonymi liniami dla gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę, tenis oraz mini koszykówkę, 
c) dostawę i montaż 4 koszy do koszykówki, 
d) dostawę i montaż kompletu słupków aluminiowych systemowych wraz z siatką do gry 
w siatkówkę, badmintona i tenisa, 
e) dostawę i montaż 2 bramek do gry w piłkę ręczną, 
f) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wokół płyty boiska. 



• W ogłoszeniu powinno być: 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1.  Przedmiotem zamówienia jest  budowa boiska sportowego zlokalizowanego na działce 
Zespołu Szkół  Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach przy ul.  Gliwickiej  2  oraz przebudowa 
boiska  sportowego zlokalizowanego na  działce  Szkoły Podstawowej  w Palowicach przy 
ul. Dębowej 3. 

2.  Na  przedmiot  zamówienia,  określony  w  pkt.  1,  składa  się  w  szczególności  zakres 
rzeczowy obejmujący m.in.: 

1) budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w tym:

a) wykonanie rozbiórki nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, 

b)  wykonanie  płyty boiskowej  poliuretanowej  o  łącznych  wymiarach  24,0  m x  44,0  m 
zawierającej boisko o polu gry 20,0 m x 40,0 m z wyznaczonymi liniami dla gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę oraz mini koszykówkę, 

c) dostawę i montaż 2 koszy do koszykówki, 

d) dostawę i montaż siatki i aluminiowych słupków systemowych do gry w siatkówkę, 

e) dostawę i montaż 2 bramek do gry w piłkę ręczną, 

f) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wokół płyty boiska. 

2) przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Palowicach, w tym: 

a) wykonanie rozbiórki nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, 

b)  wykonanie  płyty boiskowej  poliuretanowej  o  łącznych  wymiarach  24,8  m x  44,0  m 
zawierającej boisko o polu gry 20,0 m x 40,0 m z wyznaczonymi liniami dla gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę, tenis oraz mini koszykówkę, 

c) dostawę i montaż 4 koszy do koszykówki, 

d) dostawę i montaż kompletu słupków aluminiowych systemowych wraz z siatką do gry 
w siatkówkę, badmintona i tenisa, 

e) dostawę i montaż 2 bramek do gry w piłkę ręczną, 

f) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wokół płyty boiska. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

• W ogłoszeniu jest: 
Informacja na temat wadium: Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wniesienie 
wadium w wysokości  8  000,00 zł  (słownie:  osiem tysiący złotych)  w terminie  do  dnia 
23.07.2014 r. do godz. 10.30. 

• W ogłoszeniu powinno być: Informacja  na temat  wadium:  Warunkiem wzięcia  udziału 
w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 
złotych) w terminie do dnia 28.07.2014 r. do godz. 10.30. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 
23.07.2014 r. godzina 10:30, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (kancelaria - pokój Nr 5 - parter). 



• W  ogłoszeniu  powinno  być: Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 
w postępowaniu lub ofert: 

28.07.2014 r. godzina 10:30, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (kancelaria - pokój Nr 5 - parter). 

Niniejsze Ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 10.07.2014 r. 


