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Biała. dnia 15 marca 2013r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: „Przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezb ędną  infrastrukturą  

wewn ętrzną" 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó źn. zm.) udziela si ę  wyjaśnień  do tre ści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytania z 10 kwietnia 2013r. 

1. Czy zamawiaj ący uzna wymagania posiadania wiedzy i do świadczenia za spe łnione jeżeli 

wykonawca wykaże że wykonał : 

- remont basenu o powierzchni 1000mkw o warto ści 1 485 435,40 zł  oraz roboty dodatkowe 

o warto ści 249 112,44 zł  

- budowa i remont basenów o powierzchni 1250mkw i 390 mkw o warto ści 3 744 971,88 z ł  

- foliowanie niecki o powierzchni 750 mkw o warto ści 210 468,42 z ł  

- modernizacja niecki o powierzchni 312 mkw o warto ści 219 695,80 zł  

Odpowiedź : 

Zamawiaj ący uzna jedynie budow ę  i remont basenów o powierzchni 1250mkw i 390 mkw o 

warto ści 3 744 971,88 z ł  

2. Wnosimy o obniżenie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy do warto ści 5%. 

Zabezpieczenie o tej wysoko ści stosuje wi ększo ść  inwestorów a wielko ść  10% zaproponowana w 

SIWZ 	odbije 	się 	niekorzystnie 	na 	cenę 	Ofert. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyrażaz gody. 

Pytania z 11 kwietnia 2013r. 

3. Czy Zamawiaj ący dopuszcza wprowadzanie zmian ilo ściowych oraz podstaw nak ładów do 



kosztorysu? 

Odpowiedź : 

Nie, chyba, że Zamawiaj ący zadecyduje inaczej. 

4. Prosimy o udostępnienie załączników do Oferty w formie edytowalnej np. formacie doc. 

Odpowiedź : 

Załączniki w formie edytowalnej b ędą  zamieszczone na stronie bip.biala.gmina.pl  

5. W poz. 8.7 z przedmiaru robót „Hydraulika i roboty sanitarne" brak obmiaru warstwy 

odsączaj ącej z piasku (obsypanie drenażu opaskowego do poziomu 0), prosimy o korekt ę  

przedmiaru. 

Odpowiedź : 

W poz 87 przyj ęto obsypkę  żwirem w ilości 139,125 m3. 

6. W punkcie 47.d.2.6 przedmiaru robót podano powierzchni ę  stropu natomiast w przedmiarze 

zastosowano pozycj ę  dotycząca ocieplenia ścian, prosimy o korekt ę  przedmiaru. 

Odpowiedź : 

Potraktowa ć 	jako 	analogię , 	ocieplenie 	stropu 	styropianem. 

S. Punkt 48d.2.6 obejmuje zapraw ę  cienkowarstwową  na stropie porn technicznego, natomiast w 

punkcie 55d.2.8 dodano powierzchni ę  stropu do robót malarskich - prosimy o skorygowanie 

przedmiaru? 

Odpowiedź : 

Tak, strop należy pomatować . 

6. Czy filtry przewidziane do wbudowania maj ą  być  wyposażone zgodnie z normą  DIN 19643 w 

dno dyszowe? 

Odpowiedź : 

Należy zastosować  filtry zwojone z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 

szklanym. Wyposażenie: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy, otwór do wymiany 

złoża, właz boczny, wziernik, dno dyszowe. 

7. Czy pomieszczenie dozowania chemii ma zosta ć  wyposażone zgodnie z normatywem: 

..Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.94. w sprawie 

BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.Ust. 



Nr 21 poz. 73)" i posiadać  wentylacj ę  mechaniczną  5w/h, zlew kwasoodporny z wodą  zimną, zawór 

z wodą  zimną  z końcówką  do węża, posadzkę  kwasoodporną? 

Odpowiedź : 

Pomieszczenie dozowania chemii musi mie ć  wentylacj ę  zapewniaj ącą  min. 5 wymian powietrza na 

godzinę  oraz wentylacje awaryjn ą  zapewniaj ącą  min. 10 wymian powietrza na godzinę . Umywalka 

wraz z punktem poboru wody, prysznic bezpiecze ństwa oraz szafa BHP nale ży wykonać  poza 

pomieszczeniem dozowania chemii. 

8. W projekcie podano dwie wydajno ści systemu uzdatniania wody: 228m3/[i i 300 m3/h. Którą z 

wydajno ści przyj ąć? Jeś li wydajność  ma być  300m31h to przy zastosowaniu filtrów z pr ędkością  

filtracji 30mJh nale ży zastosować  4 filtry 1800, a nie trzy filtry jak podano w projekcie. 

Czy należy przewidzieć  3 czy 4 filtry o średnicy 1800? 

Odpowiedź : 

Ze względu na dodatkowe, rozstawione po obwodzie basenu brodziki przyj ęto trzy pompy o 

wydajno ści 1 00m3!h każda. Należy zastosować  trzy filtry średnicy 1 800mm. 

9. Zalecanym do stosowania i powszechnie u żywanym w Polsce przy obliczeniach systemu 

uzdatniania wody w basenach „publicznych" i doborze urz ądzeń  jest norma DIN 19643 

„ Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach p ływackich i kąpielowych" Zgodnie z tą  normą  dla 

realizowanego zadania powinny by ć  zastosowane nast ępujące wskaźniki: 

Prędkość  filtracji nie wi ęcej niż  30m,"h - w projekcie przyj ęto 40mIh 

Wysokość  złoża filtracyjnego w filtrach nie mniej ni ż  1,2m - w projekcie przyj ęto 1,0m. 

Czy Zamawiaj ący podtrzymuje przyj ęte wskaźniki tj.: prędkość  filtracji 40mi"h i wysoko ść  złoża 

filtracyjnego 1,0m? 

Odpowiedź : 

Należy 	przyjąć 	prędkość 	filtracji 	40m/bi"m2 	i 	wysoko ść 	złoża 

Do wiadomo ści: 

1. BlP 

2. Tablica ogłoszeń  

3. Wszyscy uczestnicy 


