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Bierutów: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 534407-N-2019  

Data: 05/04/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Miejski w Bierutowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52862300000000, ul. ul. 

Moniuszki  12, 56-420  Bierutów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3146251 w. 31, 

e-mail przetargi@bierutow.pl, faks 713 146 432.  

Adres strony internetowej (url): www.bierutow.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: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rowerem po 

Mieście i Gminie Bierutów” z podziałem na następujące części: Część nr 1 – Budowa placu 

rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej we wsi Kijowice, 

Część nr 2 – Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 

obiektów małej architektury w istniejącym Parku Miejskim w Bierutowie, Część nr 3 – 

Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej 

architektury we wsi Kruszowice, Część nr 4 – Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz  

z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej 

we wsi Karwiniec; Część nr 5 – Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z dostawą  

i montażem urządzeń obiektów małej architektury we wsi Wabienice. 2.Przedmiot 

zamówienia obejmuje budowę jednego nowego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsi Kijowice i przebudowę/uzupełnienie 

czterech istniejących ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej w Bierutowie, Kruszowicach, Karwińcu oraz Wabienicach. 

3.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1)budowie placu 

rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej we wsi Kijowice na 

podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektowe ARCHIGRA Grażyna Rajewska 

oraz zaświadczenia Starosty Oleśnickiego nr AB.6743.30.2017.5.MB z dnia 02 maja 2017 r.  

o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych; 2)przebudowie istniejącego placu 

zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury w istniejącym Parku 

Miejskim w Bierutowie na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektowe 

ARCHIGRA Grażyna Rajewska oraz zaświadczenia Starosty Oleśnickiego nr 

AB.6743.33.2018.5.MB z dnia 16 marca 2018 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych; 3)przebudowie istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 

obiektów małej architektury we wsi Kruszowice na podstawie projektu opracowanego przez 

firmę ARCHITEAM mgr inż. Arch. Piotr Wiss oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych z dnia 10 listopada 2017 r.; 4)przebudowie istniejącego placu zabaw wraz  

z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej 



we wsi Karwiniec na podstawie projektu opracowanego przez firmę ARCHITEAM mgr inż. 

Arch. Piotr Wiss oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z dnia 10 listopada 

2017 r.; 5)przebudowie istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 

obiektów małej architektury we wsi Wabienice na podstawie projektu opracowanego przez 

firmę ARCHITEAM mgr inż. Arch. Piotr Wiss oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych z dnia 10 listopada 2017 r. 4.Zakres robót obejmuje: 1)budowę placu 

rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej we wsi Kijowice,  

w tym: a)roboty ziemne przygotowawcze, b)wykonanie – montaż elementów małej 

architektury: siedmiu urządzeń siłowni plenerowych: twister + wioślarz (1 szt.), orbitrek + 

narciarz (1 szt.), wyciąg górny + krzesło (1 szt.), kolarz + prostownik nóg (1 szt.), biegacz + 

koła Tai Chi (1 szt.), drabinka + podciąg nóg (1 szt.), prostownik pleców + stepper (1 szt.), 

c)wykonanie – montaż ławek narożnych łukowych – 4 sztuki, stołów rekreacyjnych 

prostokątnych z ławkami – 3 komplety oraz stolika rekreacyjnego kwadratowego  

w siedziskami – 1 komplet, d)wykonanie – montaż stojaków na rowery – 3 sztuki, 

e)wykonanie oświetlenia terenu – lampy solarne – 2 sztuki, f)wykonanie – montaż 

śmietników – 3 sztuki; 2)przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem 

urządzeń obiektów małej architektury w istniejącym Parku Miejskim w Bierutowie, w tym: 

a)roboty ziemne przygotowawcze, b)wykonanie – montaż elementów małej architektury: 

siłownia zewnętrzna drążkowa (zestaw urządzeń treningowych – wymiary urządzenia 12,5  

x 9,9 x 3,75 m – 1 sztuka, strefa bezpieczeństwa – kora); 3)przebudowę istniejącego placu 

zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury we wsi Kruszowice, 

w tym: a)roboty ziemne przygotowawcze, b)montaż elementów małej architektury: zestaw 

wielofunkcyjny – zjeżdżalnia, drabinki, przeplotnia, drążki do podciągania (1 szt.); 

4)przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej 

architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Karwiniec, w tym: a)roboty ziemne 

przygotowawcze, b)montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg górny + pylon + 

wyciskanie siedząc (1 szt.), c)montaż elementów małej architektury: huśtawka wagowa  

(1 szt.); 5)przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 

obiektów małej architektury we wsi Wabienice, w tym: a)roboty ziemne przygotowawcze, 

b)montaż elementów małej architektury: zestaw wielofunkcyjny – elementy do wspinania, 

przechodzenia, wspinania (1 szt.), karuzela tarczowa (1 szt.), huśtawka bocianie gniazdo  

(1 szt.), huśtawka wagowa (1 szt.). 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony 

jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji.  

6.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót  

w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one 

wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i 

aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 8.W przypadku 

potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem 

musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 9.Przedmiot zamówienia należy wykonać z 

materiałów własnych. 10.Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: 

„Rowerem po Mieście i Gminie Bierutów” z podziałem na następujące części: Część nr 1 – 

Budowa placu rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej we 

wsi Kijowice, Część nr 2 – Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem 

urządzeń obiektów małej architektury w istniejącym Parku Miejskim w Bierutowie, Część nr 

3 – Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów 



małej architektury we wsi Kruszowice, Część nr 4 – Przebudowa istniejącego placu zabaw 

wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury i urządzeń siłowni 

zewnętrznej we wsi Karwiniec; Część nr 5 – Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz  

z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury we wsi Wabienice. 2.Przedmiot 

zamówienia obejmuje budowę jednego nowego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsi Kijowice i przebudowę/uzupełnienie 

czterech istniejących ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej w Bierutowie, Kruszowicach, Karwińcu oraz Wabienicach. 

3.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1)budowie placu 

rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej we wsi Kijowice na 

podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektowe ARCHIGRA Grażyna Rajewska 

oraz zaświadczenia Starosty Oleśnickiego nr AB.6743.30.2017.5.MB z dnia 02 maja 2017 r.  

o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych; 2)przebudowie istniejącego placu 

zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury w istniejącym Parku 

Miejskim w Bierutowie na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektowe 

ARCHIGRA Grażyna Rajewska oraz zaświadczenia Starosty Oleśnickiego nr 

AB.6743.33.2018.5.MB z dnia 16 marca 2018 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych; 3)przebudowie istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 

obiektów małej architektury we wsi Kruszowice na podstawie projektu opracowanego przez 

firmę ARCHITEAM mgr inż. Arch. Piotr Wiss oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych z dnia 10 listopada 2017 r.; 4)przebudowie istniejącego placu zabaw wraz  

z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej 

we wsi Karwiniec na podstawie projektu opracowanego przez firmę ARCHITEAM mgr inż. 

Arch. Piotr Wiss oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z dnia 10 listopada 

2017 r.; 5)przebudowie istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 

obiektów małej architektury we wsi Wabienice na podstawie projektu opracowanego przez 

firmę ARCHITEAM mgr inż. Arch. Piotr Wiss oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych z dnia 10 listopada 2017 r. 4.Zakres robót obejmuje: 1)budowę placu 

rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej we wsi Kijowice,  

w tym: a)roboty ziemne przygotowawcze, b)wykonanie – montaż elementów małej 

architektury: siedmiu urządzeń siłowni plenerowych: twister + wioślarz (1 szt.), orbitrek + 

narciarz (1 szt.), wyciąg górny + krzesło (1 szt.), kolarz + prostownik nóg (1 szt.), biegacz + 

koła Tai Chi (1 szt.), drabinka + podciąg nóg (1 szt.), prostownik pleców + stepper (1 szt.), 

c)wykonanie – montaż ławek narożnych łukowych – 4 sztuki, stołów rekreacyjnych 

prostokątnych z ławkami – 3 komplety oraz stolika rekreacyjnego kwadratowego  

w siedziskami – 1 komplet, d)wykonanie – montaż stojaków na rowery – 3 sztuki, 

e)wykonanie oświetlenia terenu – lampy solarne – 2 sztuki, f)wykonanie – montaż 

śmietników – 3 sztuki; 2)przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem 

urządzeń obiektów małej architektury w istniejącym Parku Miejskim w Bierutowie, w tym: 

a)roboty ziemne przygotowawcze, b)wykonanie – montaż elementów małej architektury: 

siłownia zewnętrzna drążkowa (zestaw urządzeń treningowych – wymiary urządzenia 12,5  

x 9,9 x 3,75 m – 1 sztuka, strefa bezpieczeństwa – piasek); 3)przebudowę istniejącego placu 

zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej architektury we wsi Kruszowice, 

w tym: a)roboty ziemne przygotowawcze, b)montaż elementów małej architektury: zestaw 

wielofunkcyjny – zjeżdżalnia, drabinki, przeplotnia, drążki do podciągania (1 szt.); 

4)przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń obiektów małej 

architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Karwiniec, w tym: a)roboty ziemne 

przygotowawcze, b)montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg górny + pylon + 

wyciskanie siedząc (1 szt.), c)montaż elementów małej architektury: huśtawka wagowa  

(1 szt.); 5)przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 



obiektów małej architektury we wsi Wabienice, w tym: a)roboty ziemne przygotowawcze, 

b)montaż elementów małej architektury: zestaw wielofunkcyjny – elementy do wspinania, 

przechodzenia, wspinania (1 szt.), karuzela tarczowa (1 szt.), huśtawka bocianie gniazdo  

(1 szt.), huśtawka wagowa (1 szt.). 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony 

jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji.  

6.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót  

w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one 

wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty  

i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 8.W przypadku 

potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem 

musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 9.Przedmiot zamówienia należy wykonać  

z materiałów własnych. 10.Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem.  

 


