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                     Wykonawcy 
             Uczestnicy postępowania 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie  przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym  
w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” 
na dz. nr ew. 5883/3. 

 
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia programów: Walkng Hill, Speed Interval, 
High Intensity, 10 Weeks Running innymi programami o podobnym działaniu? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwości zastąpienia nazw programów wymienionych  
w zapytaniu. Z rozpoznania rynku jakie przeprowadził Zamawiający wynika, że takie 
programy dostępne są w wielu oferowanych na rynku bieżniach. Należy zauważyć, iż w 
specyfikacji zostały podane przykładowe nazwy programów ćwiczeń,  cyt. "...możliwość 
korzystania z minimum 10 predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy 
programów np.: Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10 Weeks Running..."  
 
Pytanie 2 

Czy brak możliwości regulacji konta nachylenia rampy w urządzeniu eliptycznym jest 
czynnikiem dyskwalifikującym? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby urządzenie eliptyczne posiadało regulację kąta nachylenia rampy. 
Daje to szerszy zakres poziomu intensywności ćwiczeń dla użytkownika. 
 
Pytanie 3 

Czy brak możliwości korzystania m.in. z 3 programów opartych na stałej kontroli tętna 
ćwiczącego oraz testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) w sposób istotny wpłynie 
na cel działania urządzeń cardio oczekiwany przez zamawiającego wykluczając inne 
urządzenia o tożsamym działaniu.  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących wymaganych programów.  
Z rozpoznania rynku jakie przeprowadził Zamawiający wynika, że różnorodność programów 
opartych na stałej kontroli tętna oraz wskazany test fitness są dostępne w większości 
oferowanych klubowych urządzeń aerobowych. 
 

 

 

 



Zmiana treści  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje,  

iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku: 

1) Nr 3a do SIWZ (zestawienie cenowe) poprzez dodanie kolumny - „Producent i typ”  

 

W załączeniu zamieszczono poprawiony załączniki Nr 3a do SIWZ (Zestawienie 

cenowe) 

 
 
 
 

 DYREKTOR 
                                              Andrzej Walczowski 


