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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- roboty budowlane 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Numer sprawy: 271.10.2018.  

Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych  na terenie 

Gminy 

 

Ogłoszenie w BZP  nr 500144054-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 574021-N-2018  

Data: 15/06/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki  14, 

05252   Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail 

urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4.  

W ogłoszeniu jest: . Budowa placu zabaw w Marianowie Przedmiot zamówienia stanową 

roboty budowlane polegające na dostawie i montażu nowego wyposażenia placu sportowo – 

rekreacyjnego. Wykonaniu odgrodzenia placu sportowo - rekreacyjnego ogrodzeniem 

metalowym,panelowym systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtką systemową 

szerokości 100 cm od strony ulicy Marianowskiej. Wykonaniu jednego rodzaju nawierzchni 

amortyzującej:- piasek atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół sprzętów i urządzeń, 

poza ławkami, tablicą informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami na śmieci.Pozostała 

powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie nawierzchnią żwirową zwykłą 

oraz trawnikiem z siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu.Granicę nawierzchni 

amortyzującej i ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika stanowić będzie krawężnik 

elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. 

Wyposażenie istniejacych placów zabaw i siłowni zewnetrznych ( Lasków, Guzowatka) 2. 

Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU1,30mm). – w 

miejscowości Guzowatka Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i 

pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z 

powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – 

zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego 

upadku: 1,30m. 3. Dostawa oraz montaż - Piaskownica 3x3 –w miejscowości Lasków Pole 

strefy bezpieczeństwa 18.49 m2. Obwód strefy bezpieczeństwa 17,2 mb Maksymalna 

wysokość upadku 0,3m. Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3x3m wykonana z drewna 

impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona 

siedziskami o szerokości 30 cm. Elementy złączone zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, głównie toczone 

cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci 



krawędziaków, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit – 

KDS. Łączniki – Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich 

łącznikach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ. 

W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia ( dokumentacji projektowej) znaków 

towarowych lub nazw własnych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Budowa placu zabaw w Marianowie Przedmiot zamówienia 

stanową roboty budowlane polegające na dostawie i montażu nowego wyposażenia placu 

sportowo – rekreacyjnego. Wykonaniu odgrodzenia placu sportowo - rekreacyjnego 

ogrodzeniem metalowym, panelowym systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtką 

systemową szerokości 100 cm od strony ulicy Marianowskiej. Wykonaniu jednego rodzaju 

nawierzchni amortyzującej:- piasek atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół 

sprzętów i urządzeń, poza ławkami, tablicą informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami 

na śmieci. Pozostała powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie 

nawierzchnią żwirową zwykłą oraz trawnikiem z siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia 

z grysu. Granicę nawierzchni amortyzującej i ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika 

stanowić będzie krawężnik elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju 

poliuretanowego. Wyposażenie istniejacych placów zabaw i siłowni zewnetrznych ( Lasków, 

Guzowatka, Małopole, Sokołówek, Ludwinów ) 2. Dostawa oraz montaż - Huśtawka 

podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w miejscowości Guzowatka Huśtawka o jednej 

osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej 

obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. 

Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz 

kubełkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m. 3. Dostawa - Piaskownica 3x3 –w 

miejscowości Lasków Pole strefy bezpieczeństwa 18.49 m2. Obwód strefy bezpieczeństwa 

17,2 mb Maksymalna wysokość upadku 0,3m. Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3x3m 

wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Górna część piaskownicy 

zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Elementy złączone zabezpieczone plastikowymi 

zaślepkami. Dane materiałowo – konstrukcyjne: Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, 

głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm 

lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo bezchromowym 

środkiem Impralit – KDS. Łączniki – Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i 

podkładkami we wszystkich łącznikach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte 

w plastikowej kopułce. 4. Dostawa oraz montaż huśtawka pojedyncza z siedziskiem 

kubełkowym – w miejscowości Małopole ( WSU 1,25m) . Obszar bezpiecznej obwiedni dla 

nawierzchni sypkiej 1,75 m x 7,30m zaś dla nawierzchni syntetycznej 1,75m x 6,30m. 

Wymagana nawierzchnia amortyzująca : piasek, żwirek, syntetyczna. Powierzchnia strefy 

bezpieczeństwa dla nawierzchni sypkiej 12,7 m2, dla nawierzchni syntetycznej 11,00 m2. 

Głębokość posadowienia max. 70 cm. PM - słupy pionowe i belka pozioma wykonane z rur 

stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach 

RAL/opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego. 

Łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Zawiesia ze 

stali nierdzewnej. Siedzisko kubełkowe. Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych. 

5. Dostawa oraz montaż elementów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Ludwinów. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia ( wraz ze strefami upadku) wpisana 

będzie w prostokąt o wymiarach ok. 5m x 2,5 m. Planuje się montaż 3 urządzeń 

wolnostojących . Teren zajmowany przez siłownię nie zostanie ogrodzony , planuje się 



pozostawienie istniejącej nawierzchni trawiastej , która jest odpowiednia do tego typu 

przedsięwzięć. Urządzenia zostaną zamontowane w jednym rzędzie – równolegle do 

północno-wschodniej elewacji budynku straży pożarnej. Wykaz urządzeń projektowanej 

siłowni terenowej: 1. biegacz wolnostojący 2. jeździec, 3. Wioślarz. 6. Dostawa oraz montaż - 

Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w miejscowości Sokołówek 

Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce 

poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, 

prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem 

huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ. 

W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia ( dokumentacji projektowej) znaków 

towarowych lub nazw własnych, które zostały użyte tylko przykładowo, zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-07-02, godzina: 12:00  

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

w postępowaniu: Data: 2018-07-05, godzina: 12:00  

 

 

/--/ Kierownik Zamawiającego Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka 
 


