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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ )  

 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej poprzez budow ę ogólnodost ępnej Sali sportowej w śywocicach”. 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami, zwanej dalej „ustawą”, 
dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, Ŝe w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 
do SIWZ, w pozycji przedmiarowej nr 182 – WyposaŜenie Sali gimnastycznej,  dodaje się treść : 

 
„WyposaŜenie sali gimnastycznej, w tym:  

 
1. Drabinki gimnastyczne drewniane  -  dwa pola ćwiczebne; spełniające wymagania normy EN 913; 
boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 
mm. + okucia do montaŜu – 5 sztuk. 
 
 
2. kozły gimnastyczne  - korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i 
sztuczną skórą; podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo (lub obłoŜonych drewnem 
liściastym) i niklowanych, umoŜliwiająca regulację wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm oraz 
od 110 do 170 cm; nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami 
tworzywowymi; dwie z nóg winny być wyposaŜone w kółka ułatwiające transport; winny spełniać 
wymogi normy EN 12196 – 2 sztuki. 

 

3.  wyposa Ŝenie szatni (ławki+wieszaki)  - stelaŜ ławki wykonany z profili stalowych malowanych 
proszkowo; siedzisko, oparcie i listwa na wieszaki wykonane z tarcicy iglastej lub PCV; nogi 
wyposaŜone w niebrudzące stopki tworzywowe; mocowanie wieszaków od wewnętrznej strony; 
wysokość ławki 1560 mm, szerokość siedziska 360 mm, wysokość siedziska z oparciem 400 mm – 8 
sztuk.  
 

 

 
 

4. stół do tenisa stołowego  -  blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm, nogi stołu 
wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą 
zawiasów noŜycowych; stół turniejowy, wzmocniony oskrzynią metalową z kątownika stalowego 
40x20x1,5 mm, zespół jezdny złoŜony z czterech kółek o średnicy 100 mm.; przeznaczony do gry 
szkolnej, winien spełniać wymagania klasy B wg. normy PN-EN 14468-1; wymiary: 2740x1525x760 



mm, w kartonie 1600x130x1850 mm.; kolor stołu szarozielony – 1 sztuka, plus 4 sztuki rakietek i 4 
paczki piłeczek po 6 sztuk, plus siatka oraz tablica wyników – 1 sztuka (wg. poniŜszej specyfikacji)  
 

  

 

 

Składana podstawa wykonana  z twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo zamocowane tabliczki z 
cyframi z płyty PCV; cyfry na tabliczkach naniesione obustronnie, umoŜliwiając odczyt aktualnego 
wyniku z dwóch stron (od strony zawodników i widzów); Wymiary gabarytowe (długość x szerokość 
wysokość ) 490x220x280, po złoŜeniu zajmować winny powierzchnię 490x300 mm. 

 
5. ławeczka gimnastyczna 2m  - nogi metalowe; ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, 
nogi stalowe posiadają kółeczka ułatwiające jej przemieszczanie; wsporniki stalowe łączące elementy 
ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji; wszystkie 
krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone; ławka winna posiadać stały zaczep umoŜliwiający 
zawieszanie na drabinkę, drąŜek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu - belka ławki o szerokości 
10 cm moŜe słuŜyć jako równowaŜnia; Ławka winna spełniać wymogi normy EN-913 - 8 sztuk 
ławeczek 

 
 
 

6. skrzynia gimnastyczna 5 cz ęściowa  - segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej, naroŜniki i 
czopy z twardego drewna; Wysoką sztywność kaŜdego segmentu zapewniać winno łączenie 
poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewnić 
winny pasowane czopy; Górny segment skrzyni pokryty jest sztuczną skórą; Skrzynia wyposaŜona 
jest w wózek dla ułatwienia transportu winna spełniać wymogi normy EN 916; Wymiary skrzyni: wys: 
1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 mm; Wymiary poduszki: gr: 60 mm, dł: 1400 mm, szer: 400 mm 2 
sztuki. 

 
7. Materac gimnastyczny  -  (200x120x10cm) MG10-S/N z materiału waga: 6 kg 
opis: Materac gimnastyczny o gr. 5 cm, wkład wykonany z pianki o zwiększonej gęstości; Pokrowiec 
materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj), wzmocniony naroŜnikami, winien spełniać 
wymogi normy EN 12503 – 10 sztuk. 
 

 
 
8. Wózek  na materace o wymiarach  : platforma 1950 x 950 mm, wysokość uchwytu powyŜej 
poziomu platformy 600 mm; Podłoga wykonana jest z kształtownika stalowego 50 x 30 mm i 
poprzeczek z kształtownika 20 x 20 mm; Uchwyt z kształtownika 25 x 25 mm łączony jest z platforą 



rozłącznie 4 śrubami; Wózek winien mieć 4 zespoły jezdne o średnicy 100 mm, w tym dwa skrętne, 
umoŜliwiające manewrowanie; Wózek pomalowany jest emalią epoksydową proszkową; Wymiary 
gabarytowe wózka 2100 x 950 x 800 mm; Przystosowany do przewozu max. 6 szt. materacy 2 x 1,2 m 
o gr. 10 cm w pozycji poziomej – 1 sztuka 

 

 
9. Plotki LA treningowe  - przeznaczony do treningu biegów przez płotki; Podstawa i ramiona płotka  
z kształtownika stalowego pokrytego powłokami ochronnymi, belka z drewna pomalowana w biało 
czarne pasy; regulacja wysokości płotka w zakresie: 68 cm; 76,2 cm; 84 cm; 91,4 cm; 100 cm; 106,7 
cm; Wyrób winien byc zgodny z przepisami PZLA – 10 sztuk.  

 
10.piłki lekarskie - wykonane ze skóry naturalnej, podklejone tkaniną tzw. dwusklejką, wypełnienie- 
pianka poliuretanowa, warstwa wierzchnia- ścier gumowy, szyte maszynowo oraz ręcznie – 10 sztuk.  
 
11. piłki do siatkówki - Piłka zatwierdzona przez Five; Rozmiar 5, waga 260-280g, obwód 65-67cm – 
10 sztuk. 
 
12. Piłki do koszykówki - 10 szt. 
  
13. Hula – hop-  wykonane jest z tworzywa sztucznego – 10 sztuk.  
 
14. Szarfy o wymiarach: obwód 120 cm; szerokość 4 cm - 20 szt.( 2 x po 10 sztuk w dwóch róŜnych 
kolorach). 
  
15.Skakanki - wykonana z naturalnej skóry; winna posiadać profilowane drewniane rączki oraz 
zamontowane łoŜyska, co zapobiegać będzie plątaniu się rzemienia podczas ćwiczeń – 20 sztuk”.  

 
Wykonawcy winni w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty zakupu i ewentualnego 
montaŜu wyŜej wymienionego sprzętu, stanowiącego wyposaŜenie sali 
gimnastycznej.  
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         Burmistrz 


