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Wykonawcy 

Informujemy, ze wplyn^ty pytania dotyczqce specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 

Ponizej tresc pytati oraz odpowiedzi: 

1. Serdecznie prosz^ o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie czy istnieje 
mozliwosc zamiany w ofercie przetargowej " urzadzenia do ksztattowania grzbietu oraz klatki 
piersiowej" na urzqdzenie o podobnej funkcji i oddziatywaniu na podobne mi^snie jak "urz^dzenie do 
wyciskania" 

Odpowiedz: 
Przedstawione w SIWZ rysunki stanowiq ilustracj^ do opisow. Sq to rozwi^zania przykfadowe. 
Zaoferowane urzqdzenie musi zapewnic funkcji zawarte w opisie, na potwierdzenie tego nalezy 
dotqczyc do oferty karty katalogowe ( ogtoszenie o zamowieniu pkt. III. 5; SIWZ pkt 6/D/8) 

2. Czy zamawiaj^cy dopuszcza urzadzenia w innym potqczeniu niz na rysunkach w siwz. 
Na rysunkach Stepper+ Twister 
Proponujemy tawka + Twister ^ 
Czy zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc takich zmian. 

Odpowiedz: 
Zamawiaj^cy dopuszcza innq od zaprezentowanej konfiguracje pod warunkiem , ze zostanq 
zapewnione wszystkie urzqdzenia i wszystkie funkcje opisane w SIWZ. Zestaw Stepper + Twister nie 
zapewnia tarczy obrotowej. 

3. Czy zamawiajqcy dopuszcza 
Urzqdzenie Biegacz na tak zwanym pylonie 

Odpowiedz: Urz^dzenie biegacz moze bye na pylonie. 

4. Czy zamawiajqcy dopuszcza 
tawki do siedzenia oraz kosz na smieci ze stali czarnej malowanej proszkowo. 

Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza malowanie iawek i koszy na smieci czarnq farbq w 
technoiogii proszkowej. 

5. Z kosztorysu wynik^ îe'WykOngwca ma do wykonania plac z kostki brukowej z odzysku 
Czy wykonawca KrtJsi sam zdjqc kostR? brukowq wykonac montaz urzadzen i zaiozyc kostk^ brukowq 
ProszQ 0 wyjainienie tej kwestii gdyz atai w ogloszeniu ani w siwz nie wynika z tegdize wykonawca ma 
wykonac/ffe prace. V i 



Odpowiedz: 
Urzadzenia sitowni w m-ci Zal<rzew-Kolonia zostanq zamontowane na istniejacym placu z l(ostki 
brukowej na konstrukcji z piacliu stabilizowanego cementem , na powierzctini 100m2. Zadaniem 
wykonawcy bedzie rozebranie nawierzctini na obszaracti niezb^dnycti do posadowienia urzadzen 
i ponowne uzupetnienie icti po wykonanym montazu. 

6. 
Zakrzew Kolonia wynika Kalkulacja wtasna kosz na smieci 751. 2 szt aw opisie elementow 
wyposazenia widnieje kosz na smieci 1 szt. 
Prosz? 0 sprecyzowania czy ma bye 1 kosz czy 2 kosze 
Tak samo jest w Zakrzewskiej Woli 
Natomiast w zestawieniu cenowym z Pahstwa strony widnieje kosz na smieci 701. 
Oraz ptyta betonowa czy mam rozumiec ze pod urzadzenia bedzie wylewka betonowa czy jednak 
kostka z odzysku. 

Odpowiedz: 
W m-ci Zakrzewska Wola nalezy zamontowac kosze na smieci o poj. 701.-2 szt. 
W m-c Zakrzew Kolonia nalezy zamontowac kosze na smieci o poj. 701.- 2szt. 
W m-ci Zakrzew Kolonia nawierzctinie opisano w pkt 5. W miejscowosci Zakrzewska Wola 
przewidziano wykonanie ptyty betonowej stanowi^cej nawierzctini^. 


