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Informacja o zmianie SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

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

Gminy 

 

Numer sprawy: 271.18. 2018 

 

1. 

W SIWZ jest: 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia do oferty należy dołączyć: 

 

1) próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego 

Uwaga dotyczy zadania nr 2 

 Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę rysunków lub 

fotografi urządzeń wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego które 

Wykonawca zamontuje w ramach realizowanej umowy.  

 

2)  zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania 

przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje 

się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm 

europejskich 

Uwaga dotyczy zadania nr 2 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia 

potwierdzającego  zgodności z normą PN-EN 1176:2017 urządzeń 

wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego. 

Uwaga dotyczy zadania nr 1 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia 

potwierdzającego  zgodności z normą PN-EN 1177 nawierzchni sypkich 
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W SIWZ zmienia się na: 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia do oferty należy dołączyć: 

 

2) próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego 

Uwaga dotyczy zadania nr 2 

 Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę rysunków lub 

fotografi urządzeń wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego które 

Wykonawca zamontuje w ramach realizowanej umowy.  

 

2)  zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania 

przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje 

się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm 

europejskich 

Uwaga dotyczy zadania nr 2 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia 

potwierdzającego  zgodności z normą PN-EN 1176:2017 urządzeń 

wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego. 

 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia 

potwierdzającego  zgodności z normą PN-EN 16630:2015-06 urządzeń 

wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego. 

 

Uwaga dotyczy zadania nr 1 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia 

potwierdzającego  zgodności z normą PN-EN 1177 nawierzchni sypkich 

 

 

 

/--/ Kierownik Zamawiającego Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka  
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