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 Wyjaśnienie-uzupełnienie  z dnia     23.11.2009r.
do treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia  09.11.2009r.- Ogłoszenie Nr 390016 z  dnia  09.11.2009r.  

dla zadania  p.n. 
„Remont  i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku”

o wartości  nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-
( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) w  związku  z zapytaniami  skierowanymi  przez
wykonawcę, do Zamawiającego – Gminy Radomin,  nie ujawniając źródła zapytania,  dokonuję
uzupełnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla  wykonania  zadania
określonego powyżej, w następujący sposób:

Pytanie 1  - Wykonawcy: 
„Zakres inwestycji obejmuje: I- Remont Wiejskiego  Domu Kultury w Dulsku 
                                              II- Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku 
ale w dołączonych załącznikach nigdzie nie jest opisany pkt  II ( Wyposażenie Domu Kultury w Dulsku)
m.in. informacje na temat typu i preferencji wyposażenia t.j.  stoły, krzesła, rower treningowy, ławka do
ćwiczeń, bieżnia elektryczna,  stepper, hantle,  guma do ćwiczeń, mata gumowa pod sprzęt Jednocześnie
chcielibyśmy uzyskać wyjaśnienie pojęcia „siłownia” ( pozycja Nr3) w tym wyposażeniu..

                 Odpowiedź Zamawiającego:
Istotnie  w  przedmiarze  brakuje  bliższego  określenia  dotyczącego    parametrów   elementów
wyposażenia. Z uwagi na powyższe,  dokonuję uzupełnienia SIWZ o opis elementów wymienionego
wyposażenia, a mianowicie:

1. Stoły -   restauracyjne (  do jadalni) ,  prostokątne  z możliwością  ustawienia  krzeseł z obu boków .
2. Krzesła –  drewniane  z oparciem,  z obiciem    materiałem ( tapicerowane ) 
3. Siłownia-  typu „Atlas”    
                a)  Stacje do ćwiczeń: - motylek do przodu, - motylek do tyłu, - wieża wyciągowa, -  wiosłowanie, 
                                                    - wyciąganie nóg, - podwójna stacja z wyciągiem linowym, - prasa do 
                                                     wyciskania nogami 
               b)   Wyposażenie:  - blok ciężarków  5 -100 kg, - pałąk motylka, - podpórka pod siedzenie z 
                                               regulacją wysokości, - maksymalne  obciążenie  ( waga ciała) do 150 kg, 
                                              - liny stalowe pokryte tworzywem sztucznym.
               c) wymiary :  maksymalne długość – do  170 cm, szerokość –  do 185 cm, wysokość- do 200 cm
4. Rower treningowy: - rolki transportowe, - regulowana kierownica, -   pozioma regulacja  siodła, -
                                     - regulacja wysokości siodła, - zakres obciążenia od 1-15 stopni, - ciężar koła 
                                       zamachowego  do 9 kg,-  system hamowania, - maksymalne obciążenie wagowe  
                                        osoby  do 130 kg, - regulacja obciążenia,- zasilanie sieciowe
5. Ławka do ćwiczeń: - możliwość ustawia podpórki pod plecy ( pod kątem), - możliwość pochylenia 
                                      siedziska, - obicia zmywalne odporne na zniszczenie, -  rama stalowa, - max masa 
                                      ciała osoby ćwiczącej do 150kg , - wymiary ( po rozstawieniu):  około 125 cm 
                                      dług./68 cm szerok./ 130cm wysokości.
6. Bieżnia elektryczna:- możliwość składania bieżni,- zasilanie sieciowe, - rolki transportowe,- manualny 
                                     program treningowy, - celowy program treningowy, - przycisk bezpieczeństwa,
                                     - funkcje komputera ( czas, dystans, prędkość, wydatek energetyczny, puls ) 
                                    -  masa bieżni  do 100 kg, - wiatrak,  - pas biegowy ok.130/ 50, - silnik 2,5 km, 
                                    - zakres prędkości  1- 16km/h, -  regulacja kąta  nachylenia bieżni, - nośność do 150kg



7. Stepper:    -  wymiary o  dł/szer./ wys: około 92/65/155, -  maksymalne obciążenie do  130kg,
                       - sterowanie obciążeniem  ręczne ( regulacja w zakresie 1-12, - kółka transportowe, - 
                      komputer treningowy (  czas, częstość stąpania, spalanie energii), - wyrównanie wysokości, 
8.Hantle:   - chromowane , - masa:  2x 0,5 kg,  2x 1kg,  2 x 2 kg 

Pozostałe  elementy  wyposażenia:  guma  do  ćwiczeń,  mata  gumowa  pod  sprzęt  -  standardowe  o
wymiarach podanych w SIWZ. 

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi uzupełnienie- określenie, a  nie  stanowi modyfikacji
treści SIWZ, w rozumieniu przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia treści
ogłoszenia o zamówieniu i nie dotyczy  kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu
oraz sposobu oceny ich spełniania. 
Niniejsze uzupełnienie  nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz znajduje się  na stronie internetowej
Urzędu  Gminy  Radomin:     www.bip.radomin.pl ⇨ Menu  przedmiotowe  ⇨ „przetargi  zamówień
publicznych”,   skierowane  do   potencjalnych  wykonawców,   jako  odpowiedź  na  zadane  pytanie,  bez
ujawniania źródła zapytania

 

    Wójt Gminy Radomin
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