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Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. 
Poz. 1843)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja sal 
gimnastycznych w Szkołach Podstawowych  w Fałkowie i w Czermnie” 
 
Pytanie 1. Jeśli na salach gimnastycznych znajdują się drabinki gimnastyczne, tablice do koszykówki 
czy zestawy do siatkówki oraz obudowy grzejników, do kogo będzie należał ich demontaż i ewentualny 
ponowny montaż jak np. drabinki gimnastyczne? 
Odpowiedź: Sale gimnastyczne wyposażone są w drabinki (około 15 mb w każdej sali), tablice do 
koszykówki i listwy przyścienne do rozciągania siatki. Demontaż tych elementów oraz ponowny montaż 
drabinek należy do Wykonawcy. Wartość tych prac należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych 
dotyczących wskazanych elementów. Na salach brak obudowy na grzejniki. 
 
Pytanie 2. Czy obecne podłogi sportowe w obu salach gimnastycznych z wierzchnią warstwą 
parkietową były już cyklinowane, jeśli tak to ile razy? 
Odpowiedź: Nie były cyklinowane 
 
Pytanie 3. Czy po wycyklinowaniu parkietów w obu salach gimnastycznych, wykonawca będzie musiał 
wyszpachlować całe powierzchnie podłóg sportowych? 
Odpowiedź: Tak. Wartość tych prac należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych dotyczących 
cyklinowania parkietu. 
 
Pytanie 4. Czy do wykonawcy będzie należała wymiana - montaż nowych listew progowych w drzwiach 
wejściowych na sale gimnastyczne, jeśli tak to ile takich listew i o jakiej długości należy zamontować? 
Odpowiedź: Tak. Po stronie wykonawcy będzie należała wymiana - montaż listew progowych w 
drzwiach - na każdej sali drzwi o szerokości około 1,5m . Ponadto Wykonawca zdemontuje i zamontuje 
nowe listwy wykończeniowe przy ścianach wokół całego parkietu. Wartość tych prac należy uwzględnić 
w pozycjach kosztorysowych dotyczących cyklinowania parkietu. 
 
Pytanie 5. Poz 1 (Kosze do koszykówki)– tablica akrylowa do koszykówki-jaki ma być jej wymiar: 
120x90 cm czy 180x105cm 
Odpowiedź: Wymiar tablicy 120x90 cm 
 
Pytanie 6. Poz 4 (Elektroniczna tablica wyników) – należy doliczyć montaż? Czy w zakres dostawy 
wyposażenia sportowego wchodzi również montaż? 
Odpowiedź: Tak, w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wyposażenia sportowego wraz z 
elektroniczną tablicą wyników 
 
Pytanie 7. Poz.7 (Piłkochwyt)-jaki kolor siatki: standardowy zielony? 
Odpowiedź: Zielony 
 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
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