
O D P O W I E D Z I NR 33

z dnia 02.07.2015 roku

PYTANIE NR 1

Elementy wyposażenia sportowego - Lp. 19.3 oraz 23. 3 Osłona dolnej krawędzi tablicy

zamawiający opisuje w zestawieniu sprzętu sportowego w poz. 19.3 i 23.3 osłony dolnej krawędzi 

dla tablicy 120 X 90 cm z pianki EVA, kiedy zaoferować należy tablice o wymiarze 180 x 105 cm. 

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania osłon dolnej krawędzi tablicy o 

wymiarze 180x105 z poliuretanu, który jest trwalszym materiałem.

ODPOWIEDŹ

Tak, tablica 180 x 105 z poliuretanu.

PYTANIE NR 2

Elementy wyposażenia sportowego- Lp. 2.0 Koszykówka treningowa najazdowa- 2 boiska

Zamawiający opisuje w zestawieniu sprzętu sportowego z poz. 2.0 - 4 konstrukcje najazdowe do 

koszykówki treningowej omyłkowo zostało pominięte w ogłoszeniu o zamówieniu we wzorze 

umowy w §7 tj. wyszczególnienie robót. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania 4 koszy treningowych dla dwóch boisk poprzecznych.

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 3

Czy zamawiający opisując tablice wyników na basenie:

Tablica wyników STRAMATEL PC16.38 lub równoważna z 3-ma liniami + moduł informacyjny 

wyświetlający temperaturę w dwóch basenach, oraz zegar czasu rzeczywistego na zamian z data i

temperaturą powietrza. Tablica wyników wyświetla numer toru pływackiego i miejsca w rankingu i 

żółte LEDy + 1 cyfr z czerwonych LEDów) oraz zegar chronometrażu do setnej sekundy (czerwone

LEDy). Widoczność 85 m (wysokość cyfr= 16 cm),

oczekuje:

1. zaoferowanie tablicy STRAMATEL PC 16.38 wraz z basenowym systemem pomiaru 

czasu np.:

- System chronometrażu dla oficjalnych zawodów pływackich, dostarczony razem z 

oprogramowaniem " AquaSwim". Zawiera: laptop, oprogramowanie AquaSwim, drukarka 

dla wyników, interfejs, walizka transportowa,



- Dźwiękowy system startowy dla 6 torów pływackich + okablowanie,

- Okablowanie i skrzynka przyłączeniowa do podłączenia z interfejsem 1 płytę dotykową, 1 

płytę falstartową oraz do 3-ch przycisków "start- stop" ( manualne mierzenie czasu). 

Dostarczony z jednym przyciskiem "start- stop" ( dla sędzia torowego) dla 6- ciu torów,

- Zestaw 6- ciu płyt dotykowych + 1 dodatkowa płyta (zapasowa). Szerokość: 1,90 m. 

Dostarczona razem z uchwytami do mocowania.

- Płyta falstartu - dostarczona razem z opaskami do mocowania na słupku stalowym. 

Zalecane dla zawodowców wyższego rankingu.

       

     2. zaoferowanie tablicy STRAMATEL PC 16.38 bez basenowego systemu pomiaru czasu 

np.:

Tablica wyników STRAMEL PC 16.38 lub równoważna z 3- ma liniami + moduł informacyjny 

wyświetlający temperaturę w basenie, oraz zegar czasu rzeczywistego na zamian z datą i 

temperaturą powietrza.

ODPOWIEDŹ

Tak, jak w pozycji 2, tablica bez paneli startowych i płyty falstartu.


