Urząd Miejski

w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, dn. 26 kwietnia 2019 r.

ZP.271.08.2019
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa pływalni
Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej z budową budynku zaplecza wraz
z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi wątpliwościami wykonawców (pisownia oryginalna)
odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), udziela poniższych odpowiedzi.
Pytanie 17:
Prosimy o podanie opisu urządzenia zabawowego nr 1 na placu zabaw. Zgodnie ze ST 19.0 należy dostarczyć i
zamontować zabawkę wodną - tor wodny z zaporami, turbinami, przelewami, śluzami, pompami wraz z
fundamentem - wg projektu. Prosimy o udostępnienie projektu urządzenia.
Odpowiedź 17:
Widok urządzenia znajduje się na rys. A56, urządzenie wykonywane jest na indywidulane zamówienie przez
wybranego dostawcę, projekt warsztatowy urządzenia będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
W projekcie oparto się na rozwiązaniu firmy Crocket.
Pytanie 18:
Zgodnie ze ST 19.0 należy dostarczyć i zamontować szafki zew. o wym. 450 x 400x 490 mm – 20szt. Prosimy o
podanie specyfikacji technicznej szafek zewnętrznych.
W SIWZ opisane są szafki dla użytkowników – 20 szt modułów. Czy to są te same szafki? Który wymiar jest
prawidłowy ze ST 19.0 czy SIWZ?
Odpowiedź 18:
Zgodnie z załączoną do projektu kartą katalogową.
Pytanie 19:
W zabudowie meblowej pokazana jest lodówka. Czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż lodówki?
Prosimy o podanie specyfikacji lodówki.
Odpowiedź 19:
Nie należy ujmować dostawy i montażu lodówki.
Pytanie 20:
Prosimy o podanie wymiarów ścianek HPL pomiędzy pisuarami w pom. 0.06.
Odpowiedź 20:
Przewidziano standardowe systemowe przegrody.
Pytanie 21:
Dot. rys A52 Detal ogrodzenia, bramy, furtki. Prosimy o wyjaśnienie w jakich jednostkach zostały
zwymiarowane elementy.
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Odpowiedź 21:
Zamawiający załącza rysunek we właściwych jednostkach.
Pytanie 22:
Dot. rys A52 Detal ogrodzenia, bramy, furtki. Na rysunku podano 5 szt furtek o jednakowej wysokości,
natomiast na projekcie zagospodarowania terenu widać 3szt furtek ogrodzenia zewnętrznego i 2szt furtek
ogrodzenia wewnętrznego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 22:
Furtki ogrodzenia wewnętrznego należy wykonać w wysokości 1,4m.
Pytanie 23:
W ST podano wymiar oczek panelu ogrodzenia 50x200mm, natomiast na rys.A52 podano 50x100mm. Który
wymiar jest prawidłowy?
Odpowiedź 23:
Proszę przyjąć oczko 50x200mm.
Pytanie 24:
W dokumentacji projektowej jest podana karta katalogowa bramki – słupka obrotowego ze skrzydłem.
Prosimy o podanie specyfikacji technicznej bramki (wymiary zew. bramki, wymiary skrzydła, skrzydła z
tworzywa czy szklane, światło bramki itp.) – brak danych do wyceny.
Odpowiedź 24:
Światło bramki 125cm, skrzydła szklane - zgodnie z kartą katalogowa zamieszczoną w projekcie.
Pytanie 25:
Prosimy o podanie ilości koszy na śmieci obłożonych listwami z drewna – brak danych w projekcie.
Odpowiedź 25:
Zgodnie z rys. A01
Pytanie 26:
W dokumentacji projektowej jest podana karta katalogowa ławki bez oparcia – prosimy o podanie ilości
ławek, którą należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 26:
Zgodnie z rys. A01
Pytanie 27:
W ST 19.0 opisano ławkę z oparciem wg projektu. Prosimy o udostępnienie specyfikacji/karty katalogowej
ławki oraz o podanie ilości, jaką należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 27:
Omyłka pisarska - w projekcie występują jedynie ławki bez oparcia.
Pytanie 28:
Prosimy o podanie specyfikacji i wymiarów przebieralni zewnętrznych systemowych – brak danych w
projekcie.
Odpowiedź 28:
Przebieralnie o wymiarach 3,0x3,0x2,0 - typowe, dostępne na rynku do zatwierdzenia przez projektanta
i Zamawiającego.
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Pytanie 29:
Warstwa górna podbudowy grub. 5 cm z klińca kamiennego o uziarnieniu 2-6 mm wraz z zagęszczeniem - czy
na pewno jest wymagana taka frakcja gdyż nie jest ona powszechnie produkowana?
Odpowiedź 29:
Frakcja wynika z wytycznych dostawcy nawierzchni bezpiecznej wylewanej. Dopuszczalna jest zmiana na
etapie realizacji po przedstawieniu karty materiałowej.
Pytanie 30:
Warstwa podbudowy grub. 15 cm z klińca kamiennego o uziarnieniu 8-32 mm wraz z zagęszczeniem - czy na
pewno jest wymagana taka frakcja gdyż nie jest ona powszechnie produkowana?
Odpowiedź 30:
Patrz odpowiedź 29.
Pytanie 31:
Dotyczy przedmiaru: Formowanie podłoża z piasków kwalifikowanych z zagęszczeniem i dostawą kruszywa co znaczy określenie kwalifikowanych i jaki ma być stopień zagęszczenia?
Odpowiedź 31:
Należy zastosować piasek zasypowy 0-2 mm (PN-EN 12620) , stopień zagęszczenia Is=1,0
Pytanie 32:
W związku iż, uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika traktowane są jako PEŁNA WIEDZA
TECHNICZNA zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zasadności żądania referencji na nadzorowanie spawania
konstrukcji basenów ze stali nierdzewnej.
Według naszej oceny tego typu konstrukcje w sensie spawalniczym nie zawierają w sobie żadnych
nadzwyczajnych wymagań. Dlatego też, uważamy, że niezasadnymi są wymagania Zamawiającego w
zakresie osoby pełniącej funkcję Inżyniera Spawalnika, które narzucają:
a) posiadanie uprawnienia Europejskiego Inżyniera Spawalnika (European Welding Engineer).
b) udokumentowanie doświadczenia na co najmniej 1 zadanie inwestycyjne, które obejmowało wykonanie
niecek basenowych ze stali nierdzewnej, a łączna pow. lustra wody wynosiła min. 700m2 (lub na co najmniej
2 zadaniach inwestycyjnych, które obejmowało wykonanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej, a łączna
pow. lustra wody wyniosła min. 300m2, każde).
Odpowiedź 32:
Spawane niecki basenowe są specyficznymi konstrukcjami wymagającymi dużego doświadczenia – część
spoin jest szlifowana (krawędź przelewowa), część spoin (połączenia pionowe) jest widoczna, całość
konstrukcji musi być 100% szczelna – wymaga to dużego doświadczenia i wiedzy technicznej. W związku z
powyższym Europejski Inżynier Spawalnik musi posiadać doświadczenie w dziedzinie niecek spawanych, co
gwarantuje Zamawiającemu wysoką jakość i bezpieczeństwo tego elementu.
Pytanie 33:
Mając na uwadze analizą dokumentacji technicznej oraz znacznie wydłużone oczekiwanie na pozyskanie
ofert cenowych dla systemowych rozwiązań materiałowych zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu
składania ofert do dnia 14.05.2019r.
Odpowiedź 33:
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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Pytanie 34:
W rozdziale 4 (warunki udziału w postępowaniu) pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający określił wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego z basenami,
których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej o łącznej powierzchni lustra
wody nie mniejszej niż 700m2 i technologią wody opartej na złożach zeolitowych,
b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego z basenamii,
których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej o łącznej powierzchni lustra
wody nie mniejszej niż 300m2 technologią wody opartej na złożach zeolitowych, każda
zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego z basenami,
których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej o łącznej powierzchni lustra
wody nie mniejszej niż 700m2 i technologią uzdatniania wody.
lub
b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego z basenami,
których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej o łącznej powierzchni lustra
wody nie mniejszej niż 300m2 i technologią uzdatniania wody, każda.
Odpowiedź 34:
Warunki udziału pozostają bez zmian. Patrz też odpowiedź 1 z 10.04.2019 r.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element SIWZ. Termin
składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

(-) Burmistrz Paweł Pirek
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