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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t,j. Dz. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań oraz
wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości
Dziemiany – etap I
PYTANIE 1
W związku z ogłoszonym postępowaniem pn.”Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno
w miejscowości Dziemiany”, proszę o podanie podstawy prawnej określenia wymogu
posiadania przez pomosty pływające znaku CE.
cytat : “1. Dostarczone pomosty pływające muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE
oraz Deklarację Zgodności.”
Pomosty pływające nie podlegają pod dyrektywy tzw. “nowego podejścia” i w związku z
tym wymaganie oznaczenia CE nie ma w naszej ocenie uzasadnienia.
Oznaczenie CE wymagane jest dla następujących grup wyrobów :
• Wyroby medyczne osadzane aktywnie
• Urządzenia spalające paliwa gazowe
• Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
• Eko-projektowanie produktów związanych z energią
• Kompatybilność elektromagnetyczna
• Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych
wybuchem
• Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
• Kotły wodne
• Chłodziarki domowe i zamrażarki
• Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
• Windy / dźwigi
• Urządzenia "niskiego napięcia" / sprzęt elektryczny
• Maszyny
• Przyrządy pomiarowe
• Urządzenia medyczne
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Urządzenia emitujące hałas do środowiska
Wagi nieautomatyczne
Środki ochrony osobistej / indywidualnej
Urządzenia ciśnieniowe
Urządzenia gazowe
Pirotechnika
Radiowe urządzania telekomunikacyjne
Łodzie rekreacyjne
Zabawki dla dzieci do lat 14
Proste zbiorniki ciśnieniowe
Proszę o anulowanie warunku posiadania znaku CE, względnie sporządzenie uzasadnienia
dla utrzymania tego warunku.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający postanowił anulować warunek posiadania znaku CE. Pozostałe wymogi
dotyczące parametrów technicznych i jakości zamontowanych materiałów i urządzeń
pozostają bez zmian.

PYTANIE 2
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomostów pływających na pływakach z
ocynkowanej konstrukcji stalowej wypełnionej materiałem wypornościowym o wymiarach
oraz parametrach zgodnych z SIWZ ?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
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