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Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Nawiązując do przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 602345-N-2020 w dniu 26
października 2020 r.„ dalej zwanej „PSP 4",raz na stronie internetowej Publicznej Szkoty
Podstawowej Nr 4: http://psp4.ostrowiec.edu.p1/ w dniu 26 października 2020 r., którego
przedmiotem jest

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka — szkota
nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu świętokrzyskim" Dostawa wyposażenia sali
gimastycznej.
na podstawie art. 38 ust. ł i 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski /Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonuje modyfikacji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiada na zapytanie nadesłane przez Wykonawcę
oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
Pytanie:
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy można zamienić stół do tenisa stołowego na podany poniżej
gdyż ten który Państwo wybrali nie jest dostępny
Jest to pozycja nr 11 w specyfikacji
Rozgrywaj towarzyskie mecze ping-ponga na solidnym stole SPONETA 51-12i. Baw się doskonale i
Ćwicz podstawy gryl
Parametry:
Przeznaczenie S1-I-1013BY LINE klasa D (wybór właściwy dla osób początkujących, idealny do zabawy i
nauki podstaw gry, do użytku domowego) Do pomieszczeń zamkniętych, nieodporny na ciepło i
zimno oraz promienie słoneczne.
Wymiary: długość 274 cm; szerokość 152,5 cm; wysokość 76 cm (oficjalny światowy standard)

Wymiary do przechowywania: długość 187 cm; szerokość 152,5 cm; wysokość 66,5 cm
Waga brutto: 69,5kg; Waga netto: 64 kg
Blat:
Płyta wiórowa 19 mm
Kolor zielony
Wielokrotnie powlekany
Bez profilu ramy
Podstawa:
- Typ 4a (Automatic) — Ruchomy model z podstawą i dwoma oddzielnymi skrzydłami, każde może być
niezależnie składane. Wymiary do przechowywania: ok. 40x190cm. Sztaba bezpieczeństwa blokuje
przypadkowe złożenie stołu.
- profil rurowy 25mm, powleczony proszkowo
- 4 podwójne koła o średnicy 125mm, 2 koła skrętowe
- po obu stronach uchwyty na rakietki oraz piłeczki
Prosty mechanizm blokujący: System na hak (Hook System)
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Norma europejska: EN- Norm 14468-1
W zestawie: stół, siatka w kolorze czarnym. Instrukcja montażu
Marka: Sponeta/ Linia: Hobbyline
Sponeta to niemiecka marka zajmująca się produkcja stołów i akcesoriów do tenisa stołowego, której
produkty SA dostarczane do 90 krajów. Wieloletnie doświadczenie oraz doskonałe opinie dają
gwarancje zadowolenia z zakupu. Podukty firmy Sponeta są cenione zarówno przez profesjonalistów
jaki amatorów tenisa stołowego.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga stołu do tenisa stołowego o określonych w SIWZ parametrach.
Stół powinien posiadać metalowy profil blatu o grubości co najmniej 36 mm. Wskazany przez
Wykonawcę stół nie posiada profilu ramy.
Zamawiający zmienia treść poz. 11 załącznika nr 4 do SIWZ — opis przedmiotu zamówienia w
zakresie wymiarów stołu po złożeniu. Zmiana polega na wprowadzeniu tolerancji wskazanych
wymiarów
w zakresie + - 10 cm.
Pytanie:
Pozycja 41 w specyfikacji — zestaw rozkładanych bramek. Ten produkt jest wycofany z produkcji.
Proponuje zamiennik:
Składana
90cm
• Szerokość bramki:
•

Wysokość bramki:
Głębokość bramki:

65cm
60cm
23mm
5kg

•
• Szerokość słupków:
• Waga (z opakowaniem):
ZESTAW PIŁKARSKI
BRAMKI + AKCESORIA
STABILNE
W ZESTAWIE LICZNE AKCESORIA
Zamawiając kilka produktów na naszych aukcjach za wysyłkę płacisz tylko raz.
Pełna roczna gwarancja na zakupiony produkt.
Fantastyczny zestaw do zabawy w ogrodzie dla małego miłośnika piłki nożnej.
Zawiera wszystko co niezbędne do świetnej zabawy.
2 bramki
2 siatki
4 pachołki
8 haków
3 znaczniki czerwone
3 znaczniki niebieskie
Piłka, pompka
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw rozkładanych bramek spełnja~ipkirnalne wymagania
;

określone w SIWZ.
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