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DZP.2310.53.2021 

 
 

 

Dotyczy postępowania na Zakup i dostawę podstawowych akcesoriów sportowych – 
wyposażenie hali głównej i terenów zewnętrznych Opolskiego Parku Sportu.  

nr. sprawy DZP.2310.53.2021                         
 

 
 

 

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi: 
 

 
Pytanie 1 

poz 4 jakiej długości mają być gumy/taśmy oporowe 

 
 Odpowiedz: 
długość gumy oporowej od 104 cm / obwód od 208 cm 

 

Pytanie 2 

poz 6 po ile kompletów hantli ma być w każdej wadze 

Odpowiedz: 

1 kpl. = 2 x 1kg, 2 x 2kg, 2 x 3kg 

 

Pytanie 3 

poz 10 piłki nożne dedykowane na boisko Orlik spełniają wymagania FIFA ale nie mają atestów FIFA 

Odpowiedz: 

dopuszcza się, aby piłka spełniała wymagania FIFA, bez atestów  

 

Pytanie 4 

poz 11 piłki nożne halowe replik spełniają wymagania FIFA ale nie posiadają atestów FIFA 

Odpowiedz: 

dopuszcza się, aby piłka spełniała wymagania FIFA, bez atestów 

 

Pytanie 5 

poz  12 piłki do siatkówki tylko MOLTEN V5M5000 i MIKASA V200W posiadają atest FIBV 

Odpowiedz: 

piłka do siatkówki musi spełniać posiadać co najmniej atest FIVB 

 



Pytanie 6 

poz 13 jaka ma być wysokość pachołków 

Odpowiedz: 

co najmniej – 37,5 cm 

 

Pytanie 7 

poz 14 proszę o dokładniejszy opis płotków 

Odpowiedz: 

Płotek lekkoatletyczny (aluminiowo/plastikowy), zatrzaskowy system ustawiania wysokości, rama 

stalowa 

 

Pytanie 8 

poz 19 w ławeczkach nogi metalowe czy drewniane 

Odpowiedz: 

dopuszcza się nogi metalowe lub drewniane 

 

Pytanie 9 

poz 27 o jakie tyczki slalomowe chodzi- czy ze szpikulcem ( do wbijania w podłoże czy z podstawą 

gumową 

Odpowiedz: 

tyczki slalomowe z podstawą gumową, do stosowania na parkiecie 

 

Pytanie 10 

poz 30 proszę podać głębokość bramki, góra i dół 

Odpowiedz: 

Minimum 100/130 cm 

 

Pytanie 11 

poz 31 proszę podać głębokość bramki, góra i dół 

Odpowiedz: 

Minimum 80/150 cm 

 

 

 



Pytanie 12 

poz 33 co zamawiający rozumie przez opis bramka wkręcana. 

Odpowiedz: 

Możliwość przykręcenia bramki za pomocą 4 talerzyków do otworów w parkiecie 

 

Pytanie 13 

poz. 6   hantle fitness - zestaw 1 kg, 2 kg, 3 kg -  czy chodzi o 30 zestawów pojedynczych sztuk hantli 
1 kg, 2 kg, 3 kg, czy chodzi o 30 zestawów hantli 2x1 kg, 2x2 kg, 2x3 kg, 

Odpowiedz: 

1 zestaw = 2 x 1kg, 2 x 2kg, 2 x 3kg 

 

Pytanie 14 

poz. 18  piłki tenisowe - czy chodzi o  15 szt. czy 15 kpl. - po 3 czy 4 szt. 

Odpowiedz: 

15 szt. piłek do tenisa 

 

Pytanie 15 

poz. 28   wózek na sprzęt sportowy - jezdny, zamykany - jaki wymiar? 

Odpowiedz: 

wymiary co najmniej: 100 x 60 x 90 cm 

 

Pytanie 16 

poz. 32                zestaw do siatkonogi -  jaki wymiar? 

Odpowiedz: 

wymiar siatki co najmniej: 300 x 100 cm 

 

 

 



Pytanie 17 

poz. 33     bramki aluminiowe - wewnętrzne, wkręcane, 2x3  -  co to znaczy wkręcane, ma być tylko 
dostawa bramek czy też montaż 

Odpowiedz: 

Możliwość przykręcenia bramki za pomocą 4 talerzyków do otworów w parkiecie 
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