
 

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 PRZYSZKO LNYCH 
OTWARTYCH BOISK 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.3432-05-03/09 
l.dz.: ZP.KW-00070/09 

Data: 
21.04.2009 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. Część I 
Pozycja 7 – czy pachołki muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa B (w Polsce nikt takich nie 
produkuje)? 

2. Część II 
Pozycja 1 – piłki skaczące 5 szt. z uchwytem o śr. 50 i 60 cm.  
Trzeba dostarczyć 5 szt. piłek o średnicy 50 cm i 5 szt. o średnicy 60 cm czy moŜe być 5 sztuk 
o dowolnej średnicy (50 – 60 cm)? 

3. Czy do oferty przetargowej naleŜy od razu dołączyć Deklaracje Zgodności lub Certyfikaty 
bezpieczeństwa na kaŜdy produkt? 

4. Część I  
1) Pozycja 5 – jakie wymiary ma mieć składana bramka? 
2) Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuszcza lotki wykonane z naturalnego pióra? 
3) Pozycja 13 – prosimy o podanie producenta posiadającego Certyfikat bezpieczeństwa B 

na kompresor do pompowania piłek, gdyŜ według naszej wiedzy kompresory nie posiadają 
takich Certyfikatów. 

5. Część I, II, III 
Proszę o dokładne sprecyzowanie jakich dokumentów jakościowych (deklaracje zgodności, 
certyfikaty) państwo Ŝądają, kto ma być wystawcą Deklaracji Zgodności? Czy Zamawiający 
dopuszcza przedłoŜenie w/w dokumentów przed podpisaniem umowy? 

6. Część I – sprzęt sportowy do gier i ćwiczeń 
1) Zestaw do gry w unihokeja. Proszę o wyszczególnienie wymiarów bramek. 
2) Pachołki treningowe. Proszę o określenie wysokości pachołków oraz o odpowiedź czy 

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie sprzętu posiadającego Deklarację Zgodności 
producenta zamiast Certyfikatu bezpieczeństwa B? 

3) Kompresor do pompowania piłek. Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie sprzętu 
posiadającego Deklarację Zgodności producenta zamiast Certyfikatu bezpieczeństwa B? 

4) Zestaw do gry w tenisa ziemnego. Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie sprzętu 
posiadającego Deklarację Zgodności producenta i/lub importera zamiast Certyfikatu 
bezpieczeństwa B? 

 
 



 

ODPOWIEDZI:  

1. Część I 
Pozycja 7 – Zamawiający dopuszcza przedłoŜenie Deklaracji Zgodności producenta zamiast 
Certyfikatu bezpieczeństwa B dla zaoferowanych pachołków. 

2. Część II 
Pozycja 1 – Zamawiający dopuszcza dostarczenie 5 piłek o średnicy 50 cm lub 60 cm (lub 
w dowolnej konfiguracji tych średnic). 

3. Zamawiający wymaga załączenia od razu do oferty Deklaracji Zgodności lub certyfikatów 
bezpieczeństwa na kaŜdy produkt. 

4. Część I 
1) Pozycja 5 – wymiary składanej bramki: standard 90 x 60cm; 
2) Pozycja 6 – Zamawiający nie dopuszcza lotek wykonanych z naturalnego pióra; 
3) Pozycja 13 – Zamawiający dopuszcza zaproponowanie sprzętu posiadającego Deklaracje 

Zgodności CE zamiast Certyfikatu bezpieczeństwa B. 

5. Część I, II, III 
Zamawiający dopuszcza przedłoŜenie Deklaracji Zgodności dla pozycji wymienionych 
w niniejszych odpowiedziach (dotyczy: odp. nr 1, odp. nr 4 pkt 3, odp. nr 6 pkt 2 i 3) 
w pozostałych przypadkach naleŜy złoŜyć wymagane dokumenty zgodnie z zapisami Załącznika 
nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga 
załączenia ww. dokumentów do oferty, a nie dopiero przed podpisaniem umowy. 

6. Część I – sprzęt sportowy do gier i ćwiczeń 
1) Zestaw do gry w unihokeja – wymiary bramek 90 x 60 cm. 
2) Pachołki treningowe – wysokość pachołków 35 – 40 cm. Zamawiający dopuszcza 

zaproponowanie sprzętu posiadającego Deklarację Zgodności producenta zamiast Certyfikatu 
bezpieczeństwa B. 

3) Kompresory do pompowania piłek – Zamawiający dopuszcza zaproponowanie sprzętu 
posiadającego Deklarację Zgodności CE zamiast Certyfikatu bezpieczeństwa B. 

4) Zestaw do gry w tenisa ziemnego – zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ – 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia: 
− Część I Pozycja 17 – Zamawiający wymaga Deklaracji Zgodności  zaoferowanego sprzętu 

z normą PN-ISO 11416:1999; 
− Część III Pozycja 6 – Zamawiający wymaga Certyfikatu bezpieczeństwa B dla 

zaoferowanej siatki. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

     www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 
 


