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OGŁOSZENIE O ZMIANIE  TREŚCI SIWZ 

na zadanie: "Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w 
miejscowościach Wódka i Lewice ” – ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 594730  z dnia 28 
września 2017r. 

Zamawiający  działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w pkt 3.3 (str 5 SIWZ) w zakresie 

informacji  o zakresie zamówienia poprzez: 

Prawidłowe wskazanie, że przedmiotem inwestycji jest „budowa” placu zabaw w 

miejscowości Lewice i w miejscowości Wódka, nie na zaś „projekt budowlany” oraz poprzez 

prawidłowe określenie, iż w ramach inwestycji w obu ww. miejscowościach przewiduje 

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, a nie jak omyłkowo wskazano 

„niewykonanie”. 

W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie pkt. 3.3 SIWZ, wskazując wytłuszczoną 

czcionką zmienione słowa:  

„3.3. Zamówienie obejmuje roboty dotyczące budowy placów zabaw wraz z zagospodarowaniem 
terenu w miejscowościach Wódka i Lewice. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowości 
Lewice, na działkach nr 435/2 i 435/1. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji 
młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, 
montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych 
zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę oraz zestaw zabawowy. 
W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek, wioślarz, surfem oraz 
krzesło do wyciskania. 
W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowości Wódka, na działkach nr 178/8 i 
178/3. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących 
się w posiadaniu inwestora. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, 
montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych 
zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę, zestaw zabawowy oraz zjeżdżalnię 
liniową. 
W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek oraz krzesło do wyciskania. 
W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.” 
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Uzasadnienie  zmiany:  

Zmiana  wynikła z omyłki pisarskiej. 

Biorąc pod  uwagę zakres powyższej zmiany Zamawiający  nie  przewiduje przedłużenia 
terminu składania ofert. 

Termin składania ofert pozostaje niezmieniony  :      13 października 2017r. godz. 900 
Termin otwarcia ofert pozostaje niezmieniony:          13 października 2017r. godz. 915 

Niniejsze  zmiana stanowi  integralną  część  dokumentacji  przetargowej o nr 
BG.271.20.2017.AK 

         Wójt Gminy 
               /-/ Sebastian Baca 


