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Polkowice, 20.01.2015 r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą 
 
„Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych oraz kardio na wyposażenie siłowni w 

Aquapark Polkowice-Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A.” 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zm.) zwana dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne 
SA., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dokonując jednocześnie na 
podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Zapytanie II z dnia 20.01.2015 r. : 
Treść zapytania : 
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia dzisiejszego stwierdzamy że zawarte w nim informacje są nie prawdziwe. 
Na ten moment nie ma możliwości złożenia oferty na innym sprzęcie niż LIFE FITNESS w punktach co najmniej 1-19. 
Zatem złożenie oferty staje się nie możliwe ponieważ przetarg nie zawiera możliwości złożenia oferty częściowej. 
Państwa specyfikacja jest przepisana ze strony producenta LifeFitness.Zawiera nawet te same błędy.  
  
Wszystkie wymiary wskazują tylko na jeden model urządzenia oraz tylko jednego producenta mimo zastosowania 
informacji że są to wymiary najmniejsze. 
Np: Urządzenie o którym mowa w np: pkt 6 występuje tylko w nowej lini LifeFitness. 
http://www.lifefitness.com/commercial/lfstrength/optimaseries/dualexercise/multipress.html#specifications 
Dodatkowo zastosowanie przez Państwa wizualizacji ze sprzętem Life Fitness również sugeruje że mimo informacji że jest 
to rysunek poglądowy to tak nie jest ponieważ urządzenie te odpowiadają w 100% podanym przez Państwa 
wagom,minimalnym wymiarom czy wagom samych stosów. 
Mając to na uwadze ponawiamy swoje pytanie o zmianę wymiarów urządzeń jako parametrów mało istotnych a mających 
w tym momencie umożliwić złożenie oferty tylko jednemu oferentowi. 
Jak na pewno Państwo wiedzą takie działanie jest niezgodne z Polskim prawem oraz z przepisami o zamówieniach 
publicznych.  
 
Zapytanie III z dnia 21.01.2015 r. : 
Treść zapytania : 
W nawiązaniu do zamieszczonego przez Państwa ogłoszenia dotyczącego: „Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu 
sportowego do ćwiczeń siłowych oraz kardio na wyposażenie siłowni w Aquapark Polkowice-Regionalnym Centrum 
Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A.” informuję iż treść specyfikacji możliwa jest do zrealizowania W CAŁOŚCI 
wyłącznie przez jednego producenta sprzętu fitness, co sugeruje że zamawiający do sporządzenia specyfikacji dokonał 
rozeznania rynku zawężonego do jednego wykonawcy, przez co nie dopuszcza do możliwości przedstawienia oferty przez 
innych producentów 
 
W związku z powyższym proszę o informację czy dopuszczacie Państwo następujące zmiany zapisów w specyfikacji, przy 
zachowaniu jakości oraz użyteczności urządzeń. 
Dotyczy pozycji: 
 
1 - Cardio - bieżnia mechaniczna 
- silnik o mocy 5 KM? 
- system amortyzacji oparty o najnowsze technologie z mniejszą ilością amortyzatorów, spełniający najwyższe standardy 
użyteczności na rynku? 
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2 - Cardio - maszyna eliptyczna 
- wagę urządzenia od 145 kg? 
 
3 - Cardio - rower pionowy 
- wymiary urządzenia co najmniej 112 x 57 x 138 cm? 
 
4 - Cardio - rower poziomy 
- wymiary urządzenia co najmniej 163 x 63 x 115 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 83 kg ? 
 
5 - Cardio - urządzenie imitujące wspinaczkę po schodach 
- wymiary urządzenia co najmniej 143 x 81 x 159 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 183 kg? 
 
6 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 140 x 130 x 157 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 187 kg? 
 
7 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 141 x 127 x 145 cm? 
 
8 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 185 x 127 x 211 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 194 kg? 
 
9 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 89 x 127 x 145 cm? 
 
10 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 104 x 92 x 145 cm? 
 
11 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 158 x 95 x 176 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 232 kg? 
 
12 - Siłowe - 
- waga stosu co najmniej 66 kg? 
 
13 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 127 x 62 x 145 cm? 
 
14 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 127 x 73 x 145 cm? 
 
15 - Siłowe - brama narożna 
- waga stosu co najmniej 2 x 72,5 kg 
- wymiary urządzenia co najmniej 114 x 122 x 220 cm? 
 
16 - Siłowe - smith maszyna 
- wymiary urządzenia co najmniej 130 x 186 x 213 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 173 kg? 
 
17 - Siłowe - brama 
- wymiary urządzenia co najmniej 73 x 364 x 229 cm? 
- waga stosu co najmniej 2 x 91 kg? 
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18 - Siłowe - 
- wymiary urządzenia co najmniej 130 x 123 x 226 cm? 
 
19 - Ławka - 
- wymiary urządzenia co najmniej 99 x 64 x 94 cm? 
 
21 - Ławka - 
- waga urządzenia co najmniej 55 kg? 
 
26 - Ławka - ławka na mięśnie brzucha 
- wymiary urządzenia co najmniej 145 x 71 x 82 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 67 kg? 
 
27 - ławka - 
- wymiary urządzenia co najmniej 127 x 76 x 81 cm? 
- waga urządzenia co najmniej 48 kg? 
 
Zapytanie IV z dnia 22.01.2015 r. : 
Treść zapytania : 
Zwracamy się z zapytaniem do tyczącym przedmiotu zamówienia, przetarg "Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu 
sportowego do ćwiczeń siłowych oraz cardio na wyposażenie siłowni w Aquapark Polkowice - Regionalnym Centrum 
Rekreacyjno - Rehabilitacyjnym S.A." 
 
Poz 6 Maszyna wypychanie na barki 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 145 x 226 x 158 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 7 Maszyna na rozpiętki 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 86 x 145 x 173 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 8 Maszyna wyciąg górny i dolny 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 173 x 84 x 211 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz. 11 Maszyna suwnica na nogi 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 199 x 104 x 196 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 12 Maszyna dwugłowy i czworogłowy ud 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 136 x 102 x 158 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 13 Maszyna przywodziciel i odwodziciel ud 
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Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 135 x 102 x 158 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 15 Maszyna brama narożna 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 185 x 108 x 213 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 16 Maszyna suwnica Smith`a 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 127 x 218 x 213 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
poz 17 Maszyna Brama 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 73 x 416 x 212 cm cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
poz 18 Maszyna podciąganie ze wspomaganiem 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 127 x 124 x 242 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, różnym 
ustawieniu stosu (z boku / z przodu) ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 19  Ławka na biceps 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 78 x 100 x 890 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, ale wymiary 
urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka 
sama. 
 
Poz 26 Ławka na brzuch 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 173 x 72 x 90 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, ale wymiary 
urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka 
sama. 
 
Poz 27 Ławka na grzbiet 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wymiarach 131 x 75 x 81 cm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, ale wymiary 
urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka 
sama. 
 
Zapytanie V z dnia 22.01.2015 r. : 
Treść zapytania : 
Zwracamy się z zapytaniem do tyczącym przedmiotu zamówienia, przetarg "Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu 
sportowego do ćwiczeń siłowych oraz cardio na wyposażenie siłowni w Aquapark Polkowice - Regionalnym Centrum 
Rekreacyjno - Rehabilitacyjnym S.A." 
 
Poz. 1-5  urządzenia cardio 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń, które posiadają 12 języków do wyboru w tym język polski? 
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Poz. 1 Bieżnia elektryczna 
Czy Zamawiający dopuszcza bieżnię o wymiarach pasa biegowego 152 x 51 cm? Pragniemy zaznaczyć, że producenci 
produkują urządzenia o różnych wymiarach, ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 2 Maszyna eliptyczna 
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 178 x 74 x 174 cm, wymiarach powierzchni pedałów 20 x 40 cm i 
bez funkcji  "dystans pokonany w górę"? Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, 
ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność 
maszyn jest taka sama. 
 
Poz 4 Rower poziomy 
Czy Zamawiający dopuszcza rower o wymiarach  150 x 65 x 140 cm i wadze 89 kg? Pragniemy zaznaczyć, że producenci 
produkują urządzenia o różnych wymiarach, ale wymiary urządzeń zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi podczas 
wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Poz 5 Stepper 
Czy Zamawiający dopuszcza stepper o wymiarach 114 x 79 x 179 cm i wadze 117 kg? Tego typu urządzenia nie ważą 215 
kg. Pragniemy zaznaczyć, że producenci produkują urządzenia o różnych wymiarach, ale wymiary urządzeń zapewniają 
bezpieczeństwo użytkownikowi podczas wykonywania ćwiczeń. Funkcjonalność maszyn jest taka sama. 
 
Zapytanie VI z dnia 23.01.2015 r. : 
Treść zapytania : 
Czy dopuszczają Państwo inne wymiary oraz wagi urządzeni niż te które określa na dzień dzisiejszy specyfikacja „opisu 
produktów pod przetarg” przy zachowaniu pozostałych parametrów podanych w owej specyfikacji jak gwarancja, opis i 
czas reakcji serwisu. 
Poniżej pytania do poszczególnych punktów ze specyfikacji: 
Ad1.Czy dopuszczają Państwo wymiar pasa biegowego o wymiarach 152x56cm? 
Ad.2 Czy dopuszczają Państwo krótsze urządzenie o długości 170cm przy zachowaniu wszystkich właściwości maszyny 
eliptycznej? 
Ad.3 Czy dopuszczają Państwo maksymalną wagę użytkownika 181 kg zamiast 182kg? 
Ad4 Czy dopuszczają Państwo długość urządzenia 147cm  oraz maksymalną wagę użytkownika 181 kg zamiast 182kg.? 
Ad5.Czy dopuszczają Państwo wymiary 114x79x179cm oraz wagę urządzenia 126kg? 
Ad6. Czy dopuszczają Państwo wymiary 193x132x152 oraz wagę urządzenia 212kg? 
Ad7. Czy dopuszczają Państwo wymiary166x129x200cm ? 
Ad8. Czy dopuszczają Państwo wymiary 220x122x185cm? 
Ad11. Czy dopuszczają Państwo wymiary 206x112x148 ? 
Ad12. Czy dopuszczają Państwo wymiary 146x125x152? 
Ad13. Czy dopuszczają Państwo wymiary 80x173x148? 
Ad15. Czy dopuszczają Państwo wymiary 150x146x218? 
Ad16. Czy dopuszczają Państwo wymiary 200x140x216? 
Ad17. Czy dopuszczają Państwo wymiary 384x110x219 i 395kg wagi? 
Ad18. Czy dopuszczają Państwo wymiary 122x136x220 i 236kg wagi? 
Ad.19 Czy dopuszczają Państwo wymiary 101x81x88? 
Ad26. Czy dopuszczają Państwo wymiary 112x78x156? 
Ad27. Czy dopuszczają Państwo wymiary 121x72x93? 
 



 

*/     niewłaściwe skreślić 
**/   nie dotyczy przetargu nieograniczonego i ograniczonego 

 
 

NIP: 692-20-68-848, REGON: 390604980 
Kapitał Akcyjny PLN 60.500 030,00 – Opłacony w całości 
Konto: BZ WBK S.A.O/ Polkowice  53109021090000000550028662
Nr KRS w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej  IX Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego: 0000031175

Biuro Zarządu
tel. (76) 746 27 70

fax. (76) 746 27 60 
biuro@aquapark.com.pl 

Przychodnia 
Rehabilitacyjna 

tel. (76) 746 27 11 
rehabilitacja@aquapark.com.pl 

Dział 
Obsługi Klienta

tel. (76) 746 27 51
rezerwacja@aquapark.com.pl

Dział 
Handlowy i Marketingu

tel. (76) 746 27 27
marketing@aquapark.com.pl

Dział 
Księgowości i Płac 

tel. (76) 746 27 40; 41 
gk@aquapark.com.pl 

Dział 
Utrzymania Ruchu
tel. (76) 746 27 21

m.koryciak@aquapark.com.pl
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Odpowiedź na zapytania: 
 
Zamawiający uwzględniając wnioski Wykonawców zawarte w zapytaniach dokonuje zmiany wymagań 
dotyczących urządzeń i sprzętu stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.  
 
Z uwagi na zakres i ilość zmian, Zamawiający anuluje treść Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. Opis przedmiotu zamówienia, wprowadzając w jego miejsce załączony do 
niniejszego pisma Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający anuluje jednocześnie treść załącznika nr 1 do umowy, wprowadzając w jego miejsce nowy 
Załącznik nr 1 do umowy o treści załączony do niniejszego pisma. 
 
Zamawiający anuluje jednocześnie treść Formularza ofertowego od strony 5 do strony 11. W jego miejsce 
wprowadzona zostaje zmieniona treść Formularza ofertowego od strony 5 do strony 11. 
W celu ułatwienia Wykonawcom sporządzenia oferty, Zamawiający zamieszcza w załączeniu aktualny 
Formularz ofertowy. Oferty należy sporządzać na aktualnym Formularzu ofertowym uwzględniającym 
zmienioną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może być niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 10.02.2015 r. do godz. 12.00. 
Wymagane wadium należy wnosić do dnia 10.02.2015 r. do godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2015 r. o godz. 12.30. 
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 


