
  
 
                        Brzeźnio, dn. 14 grudnia 2012 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Nz. R.271.14.2012        

 

Dotyczy: Dostawa wraz z montazem sprzetu sportowego oraz dostawa pozostałego 

wyposaz . Wspólnej 32 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień 

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego  

w dniach 11 grudnia 2012 roku. 

 

 Wniosek o doprecyzowanie opisów urządzeń zawartych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu. 

 

a) Wagi poszczególnych urządzeń aerobowych oraz ich opis wskazują na modele jednej firmy 

– serii A1000G – A2009G - A6000G: 60kg + 75kg + 94kg (+30%). 

Idąc za zamysłem specyfikacji oferując kolejno rower – rower poziomy oraz maszynę eliptyczną, 

którego to masa łączna wynosić będzie nie więcej niż 297 kg wypełniony będzie kryterium 

Zamawiającego dla sekcji aerobowej (waga + margines 30%) ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami siwz waga poszczególnych urządzeń musi mieścić się w granicach (- 10) 

(+30) ze względu na nośność stropu. 

 

b) Wymóg aby sprzęt pochodził od jednego producenta jest nie do spełnienia analizując 

wszystkie minimalne parametry. Sprzętu produkowanego w Azji czy USA nie można sparować  

z polskim sprzętem siłowym i odwrotnie, w myśl aktualnych zapisów SIWZ. Czy Zamawiający 

przychyla się do usunięcia zapisu? 



  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby sprzęt pochodził maksymalnie od dwóch producentów. 

 

c) Czy „tablice informacyjne” o których zapisano w SIWZ honorowane będą w postaci 

plakietek znamionowych będących trwale umieszczone przy urządzeniach? 

Odpowiedź: 

Nie. „Tablice informacyjne” to dodatkowe tablice informacyjne pozwalające użytkownikowi 

zapoznanie się z możliwościami ćwiczeń, które można wykonać na danym sprzęcie. 

 

d) Czy Zamawiający dopuszcza zestaw rower pionowy – rower poziomy – elipter, którego 

zestaw programów treningowych obejmować będzie 8 programów, w tym m.in. program 

odchudzanie oraz program sterowany pracą serca ćwiczącego (HRC)? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami siwz w/w urządzenia muszą posiadać  min. 12 programów 

treningowych. 

 

Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 

 

 
 
 


