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Radom, dn. 11.12.2012. 
BZP.271.2077.2012.SH 

 
    Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dot.:  na dostawę sprzętu  i pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe – gimnastyka 

korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w ramach projektu „Indywidualizacja procesu 

nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”. ogłoszonego w dniu 06.12.2012. na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w 
Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 495006 - 
2012) 

 
            

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), w związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem 
przedmiotu zamówienia, a załącznikiem nr 1 do umowy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. W tabeli znajdującej się w załączniku do umowy  dodaje się zapis  w brzmieniu: 

 

Lp. Nazwa 
Parametry min 

j. m Ilość 
Wartość 
brutto zł  

1. Domki aktywne 

Zestaw do zabaw ruchowych - zestaw składa się z 
dwóch domków/namiotów (lub domek i namiot), 

minimum 3 tunele o średnicy nie mniejszej niż 45 cm i 
długości minimum 85 cm oraz łącznika w kształcie koła 

o średnicy ok. 90 cm i wysokości minimum 45 cm. 
Wszystkie elementy są przystosowane do łączenia ich 
ze sobą. Całość wykonana z materiałów bezpiecznych 

dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

sztuka 1 

 

 

 
Powyższa zmian powoduje zmianę kolejności pozostałych pozycji w tabeli. Nowy załącznik do umowy 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma  
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Powyższa 

zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga dodatkowego czasu na 

wprowadzenie zmian w ofercie. 

 
 

 

                       

  Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                              Aneta Ćwiklińska  

                                      Inspektor Biura Zamówień Publicznych 
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Załącznik nr 1 do umowy  

Lp. Nazwa Parametry min j. m Ilość Wartość brutto zł  

1.  
Domki 

aktywne 

Zestaw do zabaw ruchowych - zestaw 
składa się z dwóch domków/namiotów 
(lub domek i namiot), minimum 3 tunele 

o średnicy nie mniejszej niż 45 cm i 
długości minimum 85 cm oraz łącznika w 

kształcie koła o średnicy ok. 90 cm i 
wysokości minimum 45 cm. Wszystkie 

elementy są przystosowane do łączenia 
ich ze sobą. Całość wykonana z 

materiałów bezpiecznych dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym. 

sztuka 1 

 

2.  
Piankowy tor 

przeszkód 

Zestaw do zabaw ruchowych - zestaw 
składa się z elementów w kształcie figur 

geometrycznych. Minimum 5 figur w 
zestawie. Figury wykonane z grubej 

pianki lub innego miękkiego materiału, 
który zapewnia bezpieczeństwo w 
trakcie zabawy. Do każdej figury 
dołączona jest para podstawek. 

sztuka 2 

 

3.  
Dotykowe 

krążki 

Komplet składający minimum z 4 par 
krążków (jedna para składa się z krążka 
małego i dużego o tej samej fakturze i 

tym samym kolorze). Krążki wykonane z 
kauczuku lub innego miękkiego, 

bezpiecznego dla dzieci materiału. 
Rozmiar krążka małego 10-15 cm, 
rozmiar krążka dużego 25-30 cm. 

sztuka 7 

 

4.  
Dysk 

korekcyjny 

Dysk z możliwością regulowania 
objętości. Powierzchnia pokryta 

wypustkami. Średnica dysku 30-35 cm. 
Dysk służy do ćwiczeń korekcyjnych oraz 

rehabilitacyjnych. 

sztuka 15 

 

5.  Hula-Hop 

Wykonane z wytrzymałego materiału, 
bezpiecznego dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Średnica ok. 60 cm 
sztuka 10 
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6.  Hula-Hop 

Wykonane z wytrzymałego materiału, 
bezpiecznego dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Średnica ok. 80 cm 
sztuka 10 

 

7.  Kordonka 

Kordonka przeznaczona dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym. Nie posiada 

ostrych krawędzi. Wykonana z trwałych 
materiałów. Cztery kółka, rozmiar 

pedałów dopasowany do dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

sztuka 8 

 

8.  Mata jeż 

Długość maty minimum 100 cm; 
wykonana z materiału bezpiecznego dla 

dzieci. Mata posiada wypustki. Mata 
służy do korekcji wad postawy, 

płaskostopia. 

sztuka 50 

 

9.  

Mata 

rehabilitacyj

na z 

kieszeniami 

Mata przeznaczona do ćwiczeń 
korekcyjnych stóp, zawiera minimum 5 

kieszeni. Część powierzchni maty 
wypełnione miękką gąbką. Kieszenie 
służą do umieszczania w nich różnych 

materiałów np. grochu, co daje 
możliwość urozmaicenia ćwiczeń 

korekcyjnych. 

sztuka 40 

 

10. 
Materace do 

ćwiczeń 

Materac z możliwością złożenia 
przeznaczony do ćwiczeń 

gimnastycznych. Wnętrze materaca 
wykonane z pianki lub innego materiału 

zapewniającego bezpieczeństwo w 
trakcie ćwiczeń dzieciom w wieku 

wczesnoszkolnym. Długość materaca po 
rozłożeniu 180-200 cm, szerokość 75-

85 cm. 

sztuka 26 

 

11. 
Materace do 

ćwiczeń 

Materac do ćwiczeń gimnastycznych. 
Wnętrze materaca wykonane z pianki lub 

innego materiału zapewniającego 
bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń 

dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. 
Długość materaca 200-220 cm, 

szerokość 75-85 cm, grubość 8-10 cm. 

sztuka 23 
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12. 
Materac 

składany 

Materac z możliwością złożenia 
przeznaczony do ćwiczeń 

gimnastycznych. Wnętrze materaca 
wykonane z pianki lub innego materiału 

zapewniającego bezpieczeństwo w 
trakcie ćwiczeń dzieciom w wieku 

wczesnoszkolnym. Długość materaca po 
rozłożeniu 180-200 cm, szerokość 60-

65 cm. 

sztuka 26 

 

13. Narty letnie 

Narty wykonane z trwałego materiału 
bezpiecznego dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Do narty 
zamocowane są sznurki do rąk. Komplet 
składa się z 2 sztuk nart. Długość narty 
85-95 cm. Narty ze sznurkami służą do 

ćwiczeń koordynacyjnych. 

sztuka 10 

 

14. 

Piłka 

rehabilitacyj

na 

Piłka wykonana z gumy lub innego 
wytrzymałego, elastycznego tworzywa. 

Średnica piłki 85-100 cm 
sztuka 30 

 

15. Piłka jeżyk 

Piłka z wypustkami wykonana z gumy 
lub innego wytrzymałego, elastycznego 

tworzywa. Średnica piłki ok. 85 cm 
sztuka 65 

 

16. Piłka jeżyk 

Piłka z wypustkami wykonana z gumy 
lub innego wytrzymałego, elastycznego 

tworzywa. Średnica piłki ok. 65 cm 
sztuka 65 

 

17. Piłka jeżyk 

Piłka z wypustkami wykonana z gumy 
lub innego wytrzymałego, elastycznego 

tworzywa. Średnica piłki 18-20 cm 
sztuka 130 

 

18. Piłka jeżyk 

Piłka z wypustkami wykonana z gumy 
lub innego wytrzymałego, elastycznego 

tworzywa. Średnica piłki 8-10 cm 
sztuka 130 

 

19. Szarfy 

Szarfy kolorowe, wykonane z 
wytrzymałego materiału, długość szarfy 
100 cm. Komplet składa się z 4 szarf w 4 

różnych kolorach. 

sztuka 5 
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20. 
Plansza na 

walcu 

Plansza wykonana z drewna osadzona 
na podstawie w kształcie połowy walca. 
Na powierzchni walca wyżłobiony jest 
wzór, po którym porusza się piłeczka. 

Platforma służy do ćwiczenia równowagi 
wśród dzieci. Długość platformy 70-80 

cm, szerokość ok. 20 cm. Rozmiar 
dostosowany do korzystania przez dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym. 

sztuka 18 

 

21. Płotki 

Płotek z możliwą regulacją wysokości, 
wysokość minimalna 25 cm, maksymalna 
50 cm; wysokość dostosowana do dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym, wykonane z 
trwałego materiału; wykonanie zapewnia 

bezpieczeństwo dzieciom podczas 
zabaw. 

sztuka 60 

 

22. 
Półkule-

kamienie 

Podstawki w kształcie półkuli. Wykonane 
z tworzywa sztucznego bezpiecznego 

dla dzieci, wnętrze wypełnione piaskiem. 
Średnica półkul ok. 15 cm. Komplet 

składa się z minimum 5 sztuk. Minimum 3 
różne kolory. 

komplet 13 

 

23. 
Półkule 

chodziki 

Podstawki w kształcie półkuli. Wykonane 
z tworzywa sztucznego bezpiecznego 

dla dzieci, powierzchnia pokryta 
wypustkami. Twardość półkul 

dostosowana do korzystania przez dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. Średnica 
półkul ok. 15 cm. Komplet składa się z 
minimum 5 sztuk. Minimum 3 różne 

kolory. 

sztuka 10 

 

24. Ringo 

Ringo z gumowymi kolcami 
(wypustkami) wykonane z miękkiego 

tworzywa, kolorowe, o średnicy 15-18 
cm. Grubość ringo dostosowana swym 

rozmiarem do dłoni dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

sztuka 20 
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25. 
Wałek 

sensoryczny 

Wałek pokryty wypustkami; wykonany z 
gumy lub innego wytrzymałego, 

elastycznego materiału. Wałek kształtem 
przypomina dwie złączone ze sobą piłki. 

Długość wałka ok. 90 cm, średnica 50-60 
cm 

sztuka 15 

 

26. Wałek średni 
Wałek do masażu z wypustkami, długość 

ok. 15 cm; średnica wałka 5-6 cm. 
Bezpieczne dla dzieci. 

sztuka 30 

 

27. Woreczki 

Woreczki wykonane z trwałej tkaniny 
przeznaczone do ćwiczeń 

rehabilitacyjnych; wypełnione 
granulatem; komplet składa się minimum 

z 8 woreczków; każdy woreczek jest 
innego koloru; rozmiar woreczka 8-

10x12-15, rozmiar przystosowany do 
korzystania przez małe dzieci  

komplet 33 

 

28. Woreczki 

Woreczki wykonane z trwałej tkaniny 
przeznaczone do ćwiczeń 

rehabilitacyjnych; wypełnione 
granulatem; komplet składa się minimum 

z 10 woreczków; każdy woreczek jest 
innego koloru; rozmiar woreczka 8-

10x12-15, rozmiar przystosowany do 
korzystania przez małe dzieci. 

Dodatkowym elementem każdego 
woreczka są wyszywane cyferki i liczby 

od 1 do 10 (lub większej liczby w 
zależności od ilości woreczków) 

komplet 2 

 

29. 
Worki do 

skakania 

Worki o wysokości 50-65 i szerokości 
50-65 cm. Worek posiada dwa uchwyty 

po bokach. Materiał wytrzymały, 
bezpieczny dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Komplet składa się z 
minimum 5 sztuk kolorowych worków. 

komplet 4 

 

30. 

Talerze do 

balansowani

a ciałem 

Talerz do balansowania ciałem, średnica 
ok. 40 cm; wysokość zapewniająca 
bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń. 

Powierzchnia płaska, antypoślizgowa. 

sztuka 9 
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Spód półkolisty. Talerz wykonany z 
trwałego materiału bezpiecznego dla 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

31. 
Guma do 

ćwiczeń 

Guma gimnastyczna o długości 120-140 
cm, wytrzymała, stopień oporu gumy: 
lekki; guma z dwóch stron zakończona 
uchwytami (rączkami) wykonanymi z 
wytrzymałych tworzyw. Dodatkowe 

wzmocnienie w postaci taśmy na środku 
gumy, zapobiegające uszkodzeniom 

gumy. Wszystkie tworzywa bezpieczne 
dla dzieci, produkt przeznaczony dla 

dzieci z klas I-III. 

sztuka 40 

 

32. 
Guma do 

ćwiczeń 

Guma gimnastyczna o długości 120-140 
cm, wytrzymała, stopień oporu gumy: 

średni; guma z dwóch stron zakończona 
uchwytami (rączkami) wykonanymi z 
wytrzymałych tworzyw. Dodatkowe 

wzmocnienie w postaci taśmy na środku 
gumy, zapobiegające uszkodzeniom 

gumy. Wszystkie tworzywa bezpieczne 
dla dzieci, produkt przeznaczony dla 

dzieci z klas I-III. 

sztuka 40 

 

33. Hantle 

Komplet dwóch sztuk hantli o wadze 1 
kg. Wykonane z tworzyw i materiałów 

bezpiecznych dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

komplet 30 

 

34. Hantle 

Komplet dwóch sztuk hantli o wadze 0,5 
kg. Wykonane z tworzyw i materiałów 

bezpiecznych dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

komplet 30 

 

35. Hantle 

Komplet dwóch sztuk hantli o wadze 
0,75 kg. Wykonane z tworzyw i 

materiałów bezpiecznych dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym. 

komplet 30 

 

36. Hantle 
Komplet dwóch sztuk hantli o wadze 1,5 

kg. Wykonane z tworzyw i materiałów 
bezpiecznych dla dzieci w wieku 

komplet 30 
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wczesnoszkolnym. 

37. Hantle 

Komplet dwóch sztuk hantli o wadze 2 
kg. Wykonane z tworzyw i materiałów 

bezpiecznych dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

komplet 30 

 

38. 

Laska 

gimnastyczn

a 

Laska gimnastyczna wykonana z 
trwałego, bezpiecznego dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym tworzywa. 

Długość laski 60 cm, średnica ok. 25 mm. 
Laska jest kolorowa 

sztuka 90 

 

39. 

Laska 

gimnastyczn

a 

Laska gimnastyczna wykonana z 
trwałego, bezpiecznego dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym tworzywa. 

Długość laski 90 cm, średnica ok. 25 mm. 
Laska jest kolorowa 

sztuka 90 

 

40. 

Laska 

gimnastyczn

a 

Laska gimnastyczna wykonana z 
trwałego, bezpiecznego dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym tworzywa. 

Długość laski 120 cm, średnica ok. 25 
mm. Laska jest kolorowa 

sztuka 90 

 

41. 
Koce do 

ćwiczeń 

Koc o wymiarach ok. 180-200x140-160 
cm. Gruby, miękki, obszyty lamówką 

zapobiegającą strzępieniu się materiału. 
Materiał wykorzystany do uszycia koca 

bezpieczny dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

sztuka 30 

 

42. 
Obciążniki na 

kończyny  

Obciążniki na kończyny (ręce i nogi) 
wykonane z materiałów i tworzyw 
bezpiecznych dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym w trakcie ćwiczeń. 
Komplet składa się z dwóch obciążników. 
Waga jednego wynosi 0,5kg. Zapinanie 

na rzepy. 

komplet 40 

 

43. 
Obciążniki na 

kończyny  

Obciążniki na kończyny (ręce i nogi) 
wykonane z materiałów i tworzyw 
bezpiecznych dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym w trakcie ćwiczeń. 

komplet 40 
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Komplet składa się z dwóch obciążników. 
Waga jednego wynosi 0,75kg. Zapinanie 

na rzepy. 

44. 
Obciążniki na 

kończyny  

Obciążniki na kończyny (ręce i nogi) 
wykonane z materiałów i tworzyw 
bezpiecznych dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym w trakcie ćwiczeń. 
Komplet składa się z dwóch obciążników. 
Waga jednego wynosi 1 kg. Zapinanie na 

rzepy. 

komplet 40 

 

45. 

Piłki 

lekarskie 1 

kg 

Piłka lekarska o wadzę 1 kg, wykonana 
ze skóry naturalnej lub innego 

wytrzymałego materiału bezpiecznego 
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Obwód piłki 55-65 cm. 

sztuka 55 

 

46. Skakanki 

Długość 2-2,5 m, kolorowa, sznurek 
wykonany z trwałego materiału, 

uchwyty drewniane. 
sztuka 10 

 

47. Steper 

Urządzenie gimnastyczne służące do 
wzmacniania mięśni: obręczy biodrowej, 

ud (mięsień czworogłowy oraz 
dwugłowy), podudzia, pośladków oraz do 

poprawy koordynacji. Steper posiada 
możliwość regulacji stopnia 

intensywności treningu. Rozmiar stepera 
- mini, umożliwiający korzystanie przez 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
Posiada komputer z funkcjami: liczenia 

kroków, odmierzania czasu oraz zużycia 
kalorii. Siłowniki hydrauliczne. Waga 

urządzenia nie większa niż 7 kg. 

sztuka 5 

 

48. 

Taśmy 

rehabilitacyj

ne  

Taśma rehabilitacyjna o długości ok. 2,5 
m. Wykonana z lateksu lub z innego 

materiału jednocześnie wytrzymałego i 
elastycznego. Komplet składa się z 
minimum 4 taśm o różnym stopniu 

oporu. Opór dostosowany do korzystania 
przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Taśmy posiadają odrębne kolory w 

komplet 12 
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zależności od stopnia oporu. 

49. 
Twister z 

linkami 

Średnica 25-30 cm, powierzchnia 
twistera wykonana z gumy z 

wypustkami lub z innego materiału 
bezpiecznego dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. Do twistera 

przymocowane są gumowe linki z 
rączkami  

sztuka 8 

 

50. Twister 

Średnica 25-30 cm, powierzchnia 
twistera wykonana z gumy z 

wypustkami lub z innego materiału 
bezpiecznego dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. 

sztuka 5 

 

51. 
Nakładka 

kifotyzująca 

Nakładka z możliwością zastosowania na 
krzesełku korekcyjnym. Kształt 

półkolisty. Długość 30-35 cm, szerokość 
30-35 cm, wysokość ok. 15 cm. Całość 
wykonana z materiałów bezpiecznych 
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

sztuka 6 

 

 


