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

Polkowice, 04.03.2015 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 I z dnia 26.02.2015 r. :
Treść zapytania :
1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak użycie pasa
wzmacnianego kordem kewlarowym lub stalowym w miejsce linek? Okres gwarancji dla pasów jest
nieporównywalnie wyższy i wynosi nie mniej niż 5 lat.
2. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie profesjonalnych urządzeń cardio z konsolą sterującą bez języka
polskiego? Angielskie napisy na klawiszach i polskie komunikaty kompletnie zdezorientują Użytkownika sprzętu
obniżając funkcjonalność użytkową maszyn.
3. Specyfikacja zawiera pewną sprzeczność - Wykonawca oświadcza, że sprzęt będzie fabrycznie nowy a
jednocześnie w pozycji 18 - dopuszcza się urządzenie regenerowane. Czy zapis w opisie przedmiotu zamówienia
pozostaje bez zmian ? Dla regenerowanego urządzenia – 3 lat gwarancji ?
Zapytanie II z dnia 27.02.2015 r. :
Treść zapytania :
1. Dlaczego spośród 28 pozycji, które są przedmiotem zamówienia tylko jedno urządzenie (pozycja 18) dopuszczacie
Państwo regenerowane?
2. Dlaczego specyfikacja została dostosowana do możliwości jednego wykonawcy, czego przykładem jest zamieszczona
wizualizacja powierzchni z wykorzystaniem urządzeń tego wykonawcy, a sama treść specyfikacji została dostosowana (i
wyłącznie te parametry zostały zmienione) do tego wykonawcy zgodnie z zastrzeżeniami zamawiającego dotyczącymi tego
wykonawcy w poprzednim ogłoszeniu które zostało unieważnione.
Zapytanie III z dnia 02.03.2015 r. :
Treść zapytania :
Pytanie 1. Wiedza i doświadczenie. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie w ofercie przetargowej 1-2 dostaw z
montażem maszyn lub urządzeń do ćwiczeń siłowych lub wytrzymałościowych o łącznej wartości co najmniej 400.000,00
zł brutto?
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 2. Dotyczy pozycji 6. Czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenie było o 15 cm niższe co nie ma wpływu na
sposób użytkowania urządzenia i jego funkcje?
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 3. Dotyczy pozycji 8. Czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenie było krótsze o 10 cm co nie ma wpływu na
sposób użytkowania urządzenia i jego funkcje?
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 4. Dotyczy pozycji 12. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wym. 135,5 cm x 101 cm x 156 cm co nie ma
wpływu na sposób użytkowania urządzenia i jego funkcje? Zmiany wobec wymagań wymiarów są znikome.
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Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 5. Dotyczy pozycji 13. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o długości 174,5 cm co nie ma wpływu na sposób
użytkowania urządzenia i jego funkcje? Zmiany wobec wymagań wymiarów są znikome.
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 6. Dotyczy pozycji 18. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości 105 cm co nie ma wpływu na sposób
użytkowania urządzenia i jego funkcje? Zmiany wobec wymagań wymiarów są znikome.
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 7. Dotyczy pozycji 19. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 94,5 cm co nie ma wpływu na sposób
użytkowania urządzenia i jego funkcje? Zmiany wobec wymagań wymiarów są znikome.
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 8. Dotyczy pozycji 28. Czy podana ilość puzzli czyli 1x1m jest ilością poprawną?
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 9. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenia (za wyjątkiem pozycji 17)
które posiadają stos były wyposażone w pas do przenoszenia ciężaru zamiast linki? Co ma uzasadnienie przy wymaganej
gwarancji przez Zamawiającego.
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 10. Dotyczy pozycji 5. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości 79 cm co nie ma wpływu na sposób
użytkowania urządzenia i jego funkcje? Zmiany wobec wymagań wymiarów są znikome.
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 11. Dotyczy pozycji. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 139 kg co nie ma wpływu na sposób
użytkowania urządzenia i jego funkcje? Zmiany wobec wymagań wymiarów są znikome.
Odpowiedzi na zapytania:
Odpowiedzi na zapytanie I z dnia 26.02.2015 r.
Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń używających pasa wzmacnianego kordem
kewlarowym lub stalowym w miejsce linek.
Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń cardio z konsolą sterującą bez języka polskiego.
Ad. 3 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 18 omyłkowo dopuszczono urządzenie
regenerowane. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia (w tym urządzenie opisane w poz. 18) były fabrycznie
nowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania a następnie dostawy urządzeń regenerowanych.
Odpowiedzi na zapytanie II z dnia 27.02.2015 r.
Ad. 1 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 18 omyłkowo dopuszczono urządzenie
regenerowane. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia (w tym urządzenie opisane w poz. 18) były fabrycznie
nowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania a następnie dostawy urządzeń regenerowanych.
Ad. 2 Zamawiający informuje, iż załączona do specyfikacji wizualizacja obrazuje miejsce ustawienia przedmiotu
zamówienia oraz wielkość i układ pomieszczenia. Zamawiający w wizualizacji nie określił parametrów urządzeń oraz nie
wymaga, aby oferowane przez Wykonawców produkty wyglądały identycznie.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wbrew twierdzeniom składającego zapytanie na rynku dostępne są urządzenia
pochodzące od więcej niż jednego producenta i spełniające parametry minimalne określone przez Zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagania dotyczące oferowanych produktów zostały znacząco obniżone
w trakcie trwania poprzedniego postępowania. Potwierdzeniem tego jest fakt złożenia czterech ofert w poprzednim
postępowaniu.
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Odpowiedzi na zapytanie III z dnia 02.03.2015 r.
Ad. 1 Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykazanie się przez Wykonawców Wiedzą i doświadczeniem w zakresie co
najmniej 2 dostaw z montażem maszyn lub urządzeń do ćwiczeń siłowych lub wytrzymałościowych o łącznej wartości co
najmniej 400.000,00 zł brutto.
Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 8 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 28 wskazano wielkość Fabrycznie nowej
Podłogi gumowej (puzzle) jako 1 x 1 m. Natomiast ilość została wskazana w kolumnie ostatnie (Ilość) jako 32 sztuki.
Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń używających pasa do przenoszenia ciężaru zamiast
linki.
Ad. 10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.
Ad. 11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o parametrach nie spełniających minimalnych
parametrów określonych przez Zamawiającego.

Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający uwzględniając odpowiedź na zapytanie I z dnia 26.02.2015 r. w pkt. Ad. 3 oraz odpowiedź
na zapytanie II z dnia 27.02.2015 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
W opisie przedmiotu zamówienia (plik o nazwie: Opis-produktow-pod-przetarg-_wersja_II_przetarg.pdf) w
poz. 18 tabeli, Zamawiający wykreśla następujący tekst :
„dopuszczamy możliwość zaoferowania urządzenia regenerowanego na oryginalnych podzespołach”
W Formularzu ofertowym na str. Nr 5 w poz. 18 tabeli oraz na stronie Nr 10 w poz. 18 tabeli, Zamawiający
wykreśla następujący tekst :
„dopuszczamy możliwość zaoferowania urządzenia regenerowanego na oryginalnych podzespołach”
W załączniku nr 1 do umowy w poz. 18 tabeli, Zamawiający wykreśla następujący tekst :
„dopuszczamy możliwość zaoferowania urządzenia regenerowanego na oryginalnych podzespołach”
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Zamawiający uwzględniając odpowiedź na zapytanie III z dnia 02.03.2015 r. w pkt. Ad. 1 działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w następujący sposób:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, W Rozdziale A – Informacje dla Wykonawcy, Pkt. III.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków, Ppkt. 2. Wiedza i
doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, Zamawiający wykreśla jego treść
tj.: „Należy wykazać należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 5 dostaw z montażem maszyn
lub urządzeń do ćwiczeń siłowych lub wytrzymałościowych o łącznej wartości co najmniej 400.000,00 zł
brutto. Zamawiający zastrzega, iż głównymi dostawami, jakie powinien wykazać Wykonawca, są dostawy
wskazane w powyżej.”
Wprowadzając jednocześnie nową tj.:
„Należy wykazać należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 dostaw z montażem maszyn
lub urządzeń do ćwiczeń siłowych lub wytrzymałościowych o łącznej wartości co najmniej 400.000,00 zł
brutto.
Zamawiający zastrzega, iż głównymi dostawami, jakie powinien wykazać Wykonawca, są dostawy wskazane w
powyżej.”
W Załączniku nr 2 Formularza ofertowego „WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW”
w Uwagach, Zamawiający wykreśla pkt. 1 wprowadzając w jego miejsce pkt. 1 o następującej treści:
„1. W niniejszym załączniku należy wykazać należyte wykonanie na podstawie odrębnych umów, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie co najmniej 2 dostawy z montażem maszyn lub urządzeń do ćwiczeń siłowych lub
wytrzymałościowych o łącznej wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.”
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 10.03.2015 r. do godz. 12.00.
Wymagane wadium należy wnosić do dnia 10.03.2015 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2015 r. o godz. 12.30.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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