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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Dostawa wraz z montażem sprzętu oraz wyposażenia sportowego i
sprzątającego do Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz. ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr
229, poz. 2275) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie
zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem
ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny korzystania z nich przez osoby
niepełnosprawne (Dz. U. Nr 63, poz. 395) oferent musi legitymować się opinią stwierdzającą
zgodność urządzenia lub sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny użytkownika tym bardziej, że użytkownikiem wyposażenia obiektu będą uczniowie, a
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach mówi,
iż:
§ 9.3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty,
Wobec powyższych wymagań zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy poniższy
sprzęt ma posiadać certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B,
certyfikaty zgodności z normą wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji:
1. Materac gimnastyczny 200x120x10 cm
2. Materac gimnastyczny 200x120x20 cm
14. Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa
15. Tablica do koszykówki profesjonalna 105x180 cm
16. Obręcz do koszykówki
17. Słupki do siatkówki
18. Siatka do siatkówki
27. Bramki do piłki nożnej Mini 1,0x1,5 m
28. Bramka do unihokeja
29. Kij do unihokeja
30. Piłka do unihokeja
31. Bluza bramkarska do unihokeja
32. Spodnie bramkarskie do unihokeja
33. Maska bramkarska do unihokeja
61. Laska gimnastyczna
62. Laska gimnastyczna
63. Drabina koordynacyjna płaska
66. Stojak na piłki przejezdny
Odpowiedź nr 1
Zamawiający będzie wymagał opisanych w pytaniu dokumentów przy odbiorze przedmiotu
zamówienia, nie muszą one być załączone do oferty.

Zapytanie nr 2
Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty
przetargowej certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B,
certyfikatów zgodności z wydanych przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie
Centrum Akredytacji na następujące pozycje przedmiotu zamówienia:
1. Materac gimnastyczny 200x120x10 cm
2. Materac gimnastyczny 200x120x20 cm
14. Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa
15. Tablica do koszykówki profesjonalna 105x180 cm
16. Obręcz do koszykówki
17. Słupki do siatkówki
18. Siatka do siatkówki
27. Bramki do piłki nożnej Mini 1,0x1,5 m
28. Bramka do unihokeja
29. Kij do unihokeja
30. Piłka do unihokeja
31. Bluza bramkarska do unihokeja
32. Spodnie bramkarskie do unihokeja
33. Maska bramkarska do unihokeja
61. Laska gimnastyczna
62. Laska gimnastyczna
63. Drabina koordynacyjna płaska
66. Stojak na piłki przejezdny
Postawienie takiego wymogu już na etapie postępowania przetargowego umożliwi
Zamawiającemu weryfikację oferentów pod kątem zgodności sprzętu z wymaganiami SIWZ, a
tym samym sprawdzenie, czy oferowane wyposażenie posiada wymagane certyfikaty
wymagane odpowiednimi przepisami wskazanymi w pyt. 1?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający będzie wymagał opisanych w pytaniu dokumentów przy odbiorze przedmiotu
zamówienia, nie muszą one być załączone do oferty.
Zapytanie 3
Poz. 13 Kosz najazdowy (wewnętrzny)
Czy Zamawiający oczekuje dostawy koszy najazdowych z system rozkładania/składania kosza
wykorzystującym naturalną grawitację oraz energię zgromadzoną w sprężynach? Takie
rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek części elektrycznych czy hydraulicznych,
co znacznie obniża koszty eksploatacji i ogranicza do minimum ryzyko ewentualnych usterek
(np. wyciek oleju z układu), a także pozwala na rozłożenie/złożenie kosza najazdowego przez
jedną osobę.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wymaga dostarczenia koszy najazdowych zgodnie z opisem technicznym.
Zapytanie 4
Poz. 98-1 Wykładzina zwijana na salę gimnastyczną
W opisie tej pozycji Zamawiający wymaga, aby rolki wykładziny miały długość ok. 57,3 m
(dłuższy bok sali gimnastycznej), wobec tego wymogu pragnę zaznaczyć, że takie rozwiązanie
będzie mało praktyczne tzn. rolki (o zakładanej szerokości 2m) po zwinięciu będą miały dużą
średnicę oraz będą bardzo dużo ważyły, przez co będą nieporęczne dla człowieka przy zwijaniu
i rozwijaniu oraz umieszczaniu ich na wózek transportowy, poza tym kładzenie wykładziny po
długości hali też nie jest komfortowym rozwiązaniem, gdyż użytkownik nie ma możliwości
rozłożenia wykładziny na połowie hali (odgrodzonej kotarą grodzącą) np. podczas imprez o
małej liczebności uczestników.
Wskazana długość rolek wykładziny (57,3 m) nie jest dostępna u producentów wykładzin
ochronnych ze względu na wagę jednej rolki, której nie byłby w stanie nikt udźwignąć. Taka
długość rolek dostępna tylko jest u producenta folii izolacyjnej, która nierzadko sprzedawana

jest jako wykładzina ochronna. Folia izolacyjna, która w nieuczciwy sposób prezentowana jest
jako wykładzina ochronna w rzeczywistości
jest folią izolacyjną służącą do uszczelnienia ław, płyt fundamentowych, stropów i tarasów.
Opisana przez Zamawiającego wykładzina ochronna (długość rolek sugeruje, że opisana jest
folia izolacyjna) na podłogę charakteryzuje się czynnikami właściwymi dla izolacji fundamentów
itp., a to z kolei dyskwalifikuje tą wykładzinę ochronną na podłogę ze względu na:
 niewłaściwą migrację wilgoci – kondensowaniem się pary, co destrukcyjnie wpłynie na
wykładzinę PCV firmy Gerflor
 niską stabilność wymiaru – wyciąga się
 niewłaściwym przyleganiem do podłoża – przesuwanie się folii w momencie poruszania
się użytkownika po folii
 brak cech antypoślizgowych – zwiększenia ryzyka upadków na hali
Aby uzmysłowić powyższy fakt odsyłam na stronę internetową producenta, a mianowicie:
http://www.ergis-eurofilms.eu/index.php/lang-pl/folie-izolacyjne
jak również odsyłam do innego postępowania, gdzie również opisana była tego typu folia, co
prawda o grubości 1,5 mm ale Zamawiający po uświadomieniu sobie, że opisana jest folia
ustosunkował się, jednoznacznie wymagając dostarczenia wykładziny ochronnej.
http://powiat.pabianice.pl/pdf/2012/wzap428092012.pdf
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie dotychczasowego opisu i zastąpienie
go opisem profesjonalnej wykładziny ochronnej o następujących parametrach:
Wykładzina jednowarstwowa (homogeniczna), jednostronna, z gęstego PCV zabezpieczająca
podłogę sportową na czas imprez pozasportowych w kolorze czarnym o strukturze skórki
pomarańczy. Wykładzina antypoślizgowa, idealnie przylegająca do podłoża (bez konieczności
przyklejania).
 Grubość całkowita: 1,5 mm
 Waga całkowita: 2200 g/m2
 Szerokość rolki: 150 cm
Wykładzina posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz raport
klasyfikacyjny odnośnie zachowania się wykładziny podczas palenia się zgodnie z normą EN
13501-1 w klasie Cfl-S1 – materiały trudnopalne.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający dopuszcza rolki wykładziny o długości ok. 30m (krótszy bok sali gimnastycznej),
w kolorze szarym lub beżowym. Preferowana szerokość rolki od 150cm do 200cm.
Zamawiający w związku z powyższą odpowiedzią,
w celu możliwości uwzględnienia
wskazanych wyjaśnień przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z
art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 29 maja 2015r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta –
Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2015r. o godz. 10:30 w
pokoju 410.
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