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INFORMACJA NR 2 ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

 

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dotyczącym postępowania 

nr SPORT/2019 Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

 

Numer ze Specyfikacji i pytanie Odpowiedź 

6/ Mata gimnastyczna proszę podać przybliżony 
wymiar? 

50 x 100 cm 

7/ Czy piłki maja być wykonane z gumy czy 
kompozytu? 

materiał: cellular, osnowa nylonowa, dętka 
lateksowa 

8/ Czy piłki maja być wykonane z gumy czy 
kompozytu? 

materiał: cellular, osnowa nylonowa, dętka 
lateksowa 

9 / Czy piłki maja być wykonane z gumy czy 
kompozytu? 

materiał: cellular, osnowa nylonowa, dętka 
lateksowa 

10/ Czy piłki maja być klejone czy szyte? 
obojętne dla Zamawiającego; istotne: wykonanie 
z miękkiej skóry poliuretanowej 

11 / Czy piłki maja być klejone czy szyte? 
obojętne dla Zamawiającego; istotne: wykonanie 
z miękkiej skóry poliuretanowej 

12/ Czy piłki maja być wykonane z gumy czy z np. 
 materiału typu HPU 1000  skóra syntetyczna? 

ze skóry syntetycznej 

13 / Czy piłki maja być wykonane z gumy czy z 
np.  materiału typu HPU 1000 skóra syntetyczna? 

ze skóry syntetycznej 

14/ Na jaką nawierzchnię maja być piłki; trawa, 
sztuczna trawa czy poliuretan lub asfalt? 

sztuczna trawa 
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15 / Na jaką nawierzchnię mają być piłki; trawa, 
sztuczna trawa czy poliuretan lub asfalt? 

sztuczna trawa 

23/ Czy piłki lekarskie maja być wykonane z 
gumy, skóry naturalnej czy syntetycznej? 

z gumy 

24 / Czy piłki lekarskie maja być wykonane z 
gumy, skóry naturalnej czy syntetycznej? 

z gumy 

25/  Co zamawiający uważa za komplet do 
unihokeja  proszę o podanie ilości piłeczek i ilości 
kijów? 

10 kijów, 10 piłeczek, torba na zestaw 

26/ Jaki  rozmiar bramek; 60x90cm 115x160 
105x140 i czy maja być z siatkami bo siatki 
występują jako osobny element? 

115x160, z siatkami i piłkochwytem 

27/  Zestaw bramkarski na jaki wzrost +/- ? Regulowany, wzrost ok. 120-150 cm 

28/ Tablica ręczna do ilu punktów? 0-99 pkt; 0-9 setów 

29/ Elektroniczna tablica wyników; jaki jest 
wymiar Sali, jakie dyscypliny ma wyświetlać i czy 
zegary 24s mają być wyświetlane na tablicy czy 
jako osobne tablice mocowane na konstrukcji? 

Tablica jednomodułowa do prezentacji wyników 
takich dyscyplin jak: siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna, piłka nożna halowa, hokej. 

Minimalne wymiary tablicy: 220 x 125 x 6 cm. 

Źródło światła LED o podwyższonej jasności, dwa 
kolory.  

Sygnał dźwiękowy. 

Widoczność co najmniej 100 m.   

Sterowanie bezprzewodowe.  

31/ Skakanka z jakiego materiału ma być 
wykonana: sznurek, linka, skóra  i jaka długość? 

Linka PVC, długość standardowa 

32/ Pałeczki sztafetowe maja być aluminiowe czy 
plastikowe? 

Plastikowe 

36/ Stoper: ile między czasów? 
minimum 100 międzyczasów, wodoszczelny do 5 
ATM, mechanizm kwarcowy 

39/ Taśma miernicza; ilu metrowa? 50 m 

57/ jaka wielkość chusty animacyjnej? 2 m 

59/ jaka  minimalna  długość drabinki? 8 m 

93/ ile jest miejsca pod atlas wraz ze strefą 
bezpieczeństwa? 

220  cm / 350 cm / 500 cm 

107 / mata do ćwiczeń jaki wymiar maty? Minimum 170 cm / 60 cm / 0,4 cm 

 

Oferty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę.  

 

 

 
  o. Józef Tarnawski SP    

Ekonom Zakonu Pijarów    
 


