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Łomianki, 28 listopada 2022 r.  
 
RZP.271.48.2022        

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji RZP.271.48.2022 Dostawa oraz montaż 

wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali 

sportowej w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą 

infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 6, 7 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz 

wprowadza zmiany do SWZ. 

 

Pytanie 1 

Proszę o informację C.4.4 kotara grodząca mamy dostarczyć 1 czy 2 szt. W opisie 1 w excelu 

2szt. 

Odp. 1  

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. kotar grodzących zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznikiem 3 do SWZ. 

 

Pytanie 2 

C.4.6 i 7 koszykówka głowa jakie obręcze uchylne czy stałe podobnie koszykówka boczna do 

tablic do koszykówki ze szkła akrylowego stosuje się osłony dolnej krawędzi czy mamy je 

dołożyć? 

Odp. 2 

Zamawiający informuje, należy dostarczyć kosze z obręczą stałą oraz należy uwzględnić 

osłony dolnej krawędzi.  

 

Pytanie 3 

C.4.8 Bramki do piłki ręcznej - chodzi o bramki zgodne z normą PN-EN 749. Bramki nie muszą 

mieć certyfikatu IHF. Bramki z certyfikatem IHF wymagane są na mistrzostwa świata i 

olimpiadę. 
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Odp. 3 

Zamawiający informuje, iż bramki muszą być wykonane zgodnie z certyfikatem IHF, jednak 

nie jest wymagane jego wydanie. 

 

Pytanie 4 

Punkt C.4.9 Siatka do siatkówki Proszę o sprecyzowanie co mamy dostarczyć i w jakiej ilości. 

słupki osłony siatki. Czy zamontowane są w podłodze tuleje, jeżeli tak proszę o zdjęcie lub 

informację z jakiej firmy. 

Odp. 4 

Zamawiający informuje, iż w podłodze nie zostały wykonane tuleje montażowe, 

wymagane jest dostarczenie jednego zestawu siatki ze słupkami do konfiguracji dużego 

boiska – na całej powierzchni sali, oraz dwa zestawy siatki ze słupkami do mniejszych 

konfiguracji boisk, po podziale kotarą grodzącą. Jednocześnie informujemy, iż w parkiet  

w miejscu montażu tulej została już wzmocniona. 

 

W Rozdziale XVII SWZ było: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.12.2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

W Rozdziale XVII SWZ jest: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.12.2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

W Rozdziale XVIII SWZ było: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia 

29.11.2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji  

na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 10:05.  

 

W Rozdziale XVIII SWZ jest: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia 

01.12.2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 10:05. 

 

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 
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Sprawę prowadzi:  
Dorota Porębska  
Referat Zamówień Publicznych  
tel.: 22 888 98 92 
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