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Pelplin, dnia  23.01.2023 r.  

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji   

 
„Wykonanie trzech  placów zabaw” 

 

Na podstawie  286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z zm.) zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia  w: 

 rozdziale IV oraz w opz załącznik nr 8 jest: 

1.3. Plac zabaw w Małych Walichnowach. 

Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia 

gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń: 

- urządzenie wielofunkcyjne składające się z wież z dachem dwuspadowym, 2 ślizgów, kociego grzbietu, 

pomostu linowego. Wymiary urządzenia 5,0x3,0 m. Wysokość 3,0 m.  

- huśtawka podwójna o wymiarach około 2,00x3,90 z drewna, z poprzeczka z belki stalowej. Siedzisko 

koszykowe z łańcuchem niedrzewnym, oraz płaskie z łańcuchem nierdzewnym.    

- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem 

- ławki szt.3: z oparciem, konstrukcja stalowa z rur ( dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i oparciem 

z klepek drewnianych. 

 Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.   
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- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem 
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z klepek drewnianych. 

 Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.   

 

rozdziale VII skreśla się:  

Termin określony konkretną datą uzasadniony jest obiektywną przyczyną, niezależną od Zamawiającego w 

zgodzie z art. 436 ust. 1  PZP. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków 

UE, w związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do końcowego rozliczenia w terminie określonym 

w umowie o dofinansowanie, uchybienie temu terminowi skutkowałoby utratą dofinansowania. 

 

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych 

Emilia Recka 

Inspektor  
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