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Ogłoszenie nr 500127660-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.
Świątki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566715-N-2018
Data: 05/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świątki, Krajowy numer identyfikacyjny 51074320300000, ul. Świątki 87, 11008 Świątki,
woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 6169883, 6169890 w. 109, e-mail
urzad@swiatki.pl, faks 896 169 822.
Adres strony internetowej (url): http://bip.swiatki.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt: Część 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 22) Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe
powinny posiadać certyfikaty akredytowanej jednostki zewnętrznej z serii PN EN 1176 –
wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny
posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni
plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie
certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub
deklaracje Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty lub deklaracje muszą
dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 23) Wykonawca wraz
z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia
oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref
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bezpieczeństwa zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu. Zamawiający nie dopuszcza
zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w SIWZ . 24) Urządzenia
powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych
oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne
elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia
kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: część 2 pkt 1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 22) Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe
powinny posiadać certyfikaty akredytowanej jednostki zewnętrznej z serii PN EN 1176 –
wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny
posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni
plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie
certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub
deklaracje Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty lub deklaracje muszą
dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 23) Wykonawca wraz
z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia
oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref
bezpieczeństwa zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu. Zamawiający nie dopuszcza
zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w SIWZ . 24) Urządzenia
powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych
oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne
elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia
kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.
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