
 
 
 
 

Wręczyca Wielka, dnia 06.11.2017r 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka : http://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net 
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu „Budowa przedszkola  
we Wręczycy Wielkiej” 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 607355-N-2017 z dnia 26.10.2017r 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w 
rozdziale II pkt. 4 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela 
wyjaśnienia : 
Pytania dotyczą pozycji w przedmiarze robót : 
1. Bardzo proszę o sprecyzowanie co ma znajdować się w punkcie 42. Stół warsztatowy - jak 

ma on wyglądać z czego ma być wykonany ? 
Odp. 
Stół warsztatowy : konstrukcja stołu ze stalowych profili 60 x 60 mm, śrubowane metalowe 
nóżki do wyrównywania nierówności, roboczy blat stołu grubości 40 mm ze szczególnie 
trwałym pokryciem w kolorze czarnym wykonany z płyty MDF pokrytej PCV, plastikowe lub 
metalowe krawędzie boczne, maksymalne obciążenie blatu roboczego 1000 kg, wymiary ok.: 
długość 1500 x gł. – 750 x wys. – 800, wykończenie farbą proszkową w kolorze szarym, 2 
kontenery lub 2 półki ( np. typ BL 1000 ) 
2. Bardzo proszę o sprecyzowanie co ma znajdować się w punkcie 92. Sprzęt do integracji 

sensorycznej - jest to bardzo obszerny temat  dlatego nie wiemy co dokładnie ma się w 
nim znajdować. 

Odp. 
 Balansujący labirynt 

 
Dzięki desce dzieci ćwiczą równowagę i cierpliwość. 

 Deska rotacyjna 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
https://www.sklep-kajkosz.pl/883,balansujacy-labirynt.html
https://www.sklep-kajkosz.pl/883,balansujacy-labirynt.html
https://www.sklep-kajkosz.pl/673,deska-rotacyjna.html


 
Deska rotacyjna pomaga kształtować obustronną koordynację ruchów. 

 Duża kołyska - równoważnia poprzeczna 

 

Deska do ćwiczeń równoważnych przeznaczona jest do ćwiczeń równowagi w różnych 
pozycjach – od leżącej do stojącej. 

 Huśtawka HT - z możliwością ruchu rotacyjnego 

 
Huśtawka służy głównie do stymulacji przedsionkowej i wzmacniania koordynacji 
ruchowo-wzrokowej. 

 Kołysząca platforma z poręczami 

 
Wirująca platforma z poręczami do ćwiczenia równowagi 

3. Bardzo proszę o sprecyzowanie jak ma wyglądać tablica informacyjna 8,1  x 210 cm oraz 
tablice w pozostałych wymiarach - pozycje w przetargu  64-72. 

Odp. 
Patrz rysunek Aw 47. 
4. Bardzo proszę również o informację dotyczącą maty antypoślizgowej - pozycja w 

przetargu 74. Jak ma wyglądać ta mata, gdzie ma być użytkowana. 
Odp. 
 Mata antypoślizgowa do pomieszczenia porządkowego o pow.2,25 m2. 
5. Bardzo proszę o dokładniejsze informacje na temat pozycji nr. 24 Szafka łóżeczkowa ( jak 

ma wyglądać ) oraz nr. 38 Szafa na dokumentację archiwalną. 

https://www.sklep-kajkosz.pl/673,deska-rotacyjna.html
https://www.sklep-kajkosz.pl/666,duza-kolyska-rownowaznia-poprzeczna.html
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Odp. 
Patrz w części opisowej Projektu aranżacji wnętrz. 
6. Bardzo proszę również o informację czy pozycja 39 i 40 Szafki ubraniowe muszą być 

metalowe? Czy mogą być wykonane z płyty ? 
Odp. 
Szafki ubraniowe metalowe, wentylowane z drzwiami wymiarach 1800x250x400 

 
Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

Henryk Krawczyk 

 


