
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

       
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla 
jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w ramach projektu pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA 

POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOIS K WIELOFUNKCYJNYCH W 
POWIECIE POZNA ŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG),  z moŜliwością składania ofert częściowych – III części 
 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-05-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00067/09 

Data: 
16.04.2009 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
ZAPYTANIA:  

1. Czy Zamawiający dopuści w części II – Zestaw do gry w Bocce następujące parametry urządzenia: 
− 8 metalowych kul w kolorze srebrnym o wadze 680 g kaŜda i średnicy 72 mm; 
− 1 drewniana kula o średnicy 30 mm; 
− sznurek do odmierzania odległości; 
− zasady do gry w języku polskim 

2. Czy Zamawiający dopuści w części II – Karimaty Airex następujące parametry: 
− wymiary karimaty: 58x180x1cm; 
− waga:1500 g 

3. Co Zamawiający rozumie pod umieszczona w punkcie V, podpunkcie 2 szczegółową kalkulację cenową? 
 
ODPOWIEDZI:  

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania urządzenia o następujących parametrach: 
− 8 kul drewnianych w róŜnych kolorach o wadze 680 g kaŜda i średnicy 72 mm; 
− 1 kula drewniana o średnicy 30mm; 
− sznurek do odmierzenia odległości; 
− zasady gry w języku polskim. 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania karimaty o wymiarach 58x180x1cm i wadze 1500g. 

3. Pod pojęciem szczegółowa kalkulacja cenowa Zamawiający rozumie dokonanie przez Wykonawcę wyceny kaŜdej 
z pozycji tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
Wycena winna być dokonana dla kaŜdej z części na którą Wykonawca zamierza złoŜyć ofertę oddzielnie. 

 
W związku z  koniecznością doprecyzowania zapisów SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 cytowanej 

ustawy,  przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają nowe terminy: 
− składania ofert – 24.04.2009 r. o godz. 12:00; 
− otwarcia ofert – 24.04.2009 r. o godz. 12:05. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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