
 

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 OTWART YCH BOISK 
WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNA ŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  z podziałem na II części 
 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-25-01/09 
l.dz.: ZP.KW-00199/09 

Data: 
13.07.2009 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. Gumy tera – band: czy są to gumy gimnastyczne, a jeśli tak to o jaką ciągliwość chodzi (duŜą, średnią 
czy małą)? 

2. Karimaty jaka grubość? 
3. Piłki do piłki ręcznej: jaki rozmiar: męska, damska, junior, mini? 
4. Zestaw do unihokeja: co wchodzi w skład zestawu? 
5. Zestaw do gry w badmintona: co wchodzi w skład zestawu? 
6. Zestaw do tenisa ziemnego: co wchodzi w skład zestawu? 

 
ODPOWIEDZI:  

1. Zamawiający wymaga dostarczenia gum gimnastycznych o rozciągliwości średniej. 
2. Wykonawca winien dostarczyć karimatę o grubości 1 cm. 
3. Wykonawca winien dostarczyć piłki do piłki ręcznej w rozmiarze 3 (35 piłek) i 2 (35 piłek). 
4. Zestaw do unihokeja winien składać się z dwóch bramek, 16 kijów i 16 piłek. 
5. Zestaw do gry w badmintona winien składać się z 2 rakietek, 3 lotek oraz pokrowca (na dwie rakietki). 
6. Zestaw do tenisa ziemnego winien składać się z dwóch rakiet z pokrowcami oraz 4 piłek tenisowych  

przeznaczonych do gry na otwartych obiektach. 
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