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Firmy zainteresowane zapytaniem ofertowym 

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania pn.: „Budowa małej 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina Krempna”, 

Zamawiający odpowiada: 

Pytania Wykonawcy: 

1. Zgodnie z zapisami Rozdz. 1.4.3 opracowania technicznego będącego podstawą do zgłoszenia 

przedmiotowych robot w odniesieniu do urządzenia siłowni zewnętrznej BIEGACZ POJEDYŃCZY 

Zamawiający wymaga „certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B”. 

Znak B oznacza, że dany wyrób, gdy jest używany zgodnie z warunkami określonymi przez wytwórcę 

(producenta) nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia oraz jest przyjazny dla środowiska. Zgodnie z 

aktami prawnymi przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2003 r., a więc jeszcze przed wejściem 

Polski do Unii  Europejskiej.  Zakończony  został  definitywnie  okres  obowiązku  uzyskania  znaku  B  

w  odniesieniu  do  określonych  wyrobów  (umieszczonych  w  odpowiednich  dokumentach).  Obecnie 

nie istnieje obowiązek uzyskania znaku B, który jest dobrowolny. Potwierdzeniem spełnienia 

wspólnych na terenie unii Europejskiej wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktów 

są certyfikaty potwierdzające zgodność z odpowiednią normą. Zaznaczamy, że Zamawiający wskazał 

już w treści dokumentacji technicznej konieczność spełnienia przez oferowane urządzenie wymagań 

określonych w odpowiedniej normie np.  PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-

1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015. W związku z powyższym 

prosimy o potwierdzenie, że posiadanie certyfikatu na znak B nie jest obligatoryjne w przypadku gdy 

nie jest on wymagany na mocy obowiązującego prawa, a urządzenia spełniają wymagania 

bezpieczeństwa ściśle określone w normach unijnych. 

2. Serdecznie proszę o udostępnienie zdjęć terenu objętego przedmiotem zamówienia, ponieważ zalecana 

wizja lokalna jest utrudniona przez panującą pandemie COVID-19. 

3. Serdecznie proszę o informację czy referencje oraz wykaz robót wymagany jest już na etapie składania 

ofert czy na wezwanie Zamawiającego? 

4. Czy elementy małej architektury mogą różnić się +/-20% od wymaganych w SIWZ? Wymiary 

nie mają żadnego wpływu na funkcjonalność takiego urządzenia, a jedynie zawężają zakres do 

jednego producenta, co w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję. 



Odpowiedź Zamawiającego: 

1. Urządzenia, które mają być montowane na placu muszą spełniać wszelkie normy, 

posiadać stosowne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

2. Poniżej. 

3. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2 i 3 jest wymagany na etapie składania 

ofert. 

4. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodne ze zgłoszeniem robót 

budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych we wspomnianych w pytaniu dokumentach. 

 

 

  

Wójt Gminy Krempna 

/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Oferent 

2. Strona internetowa:www.krempna.pl, www.bip.krempna.pl 

3. A/a

http://www.bip.krempna.pl/


 

 


