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Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parku 

wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie”  

– sprawa znak: FW/ZP/1/2018 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. IX  

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 648 

Prosimy o informacje, na które dokładnie "urządzenia techniczne" wyszczególnione w opisie 

Edukatorium w podbaseniu ma być "rzucana" animacja i jakich wymiarów są te urządzenia? 

Odpowiedź: 

Animacja powinna być rzucana na wszystkie urządzenia i instalacje widoczne dla widza. Gabaryty 

urządzeń zawarte są w projektach branżowych. Scenariusz animacji powinien być przygotowany w 

formie projektu warsztatowego i uzgodniony z Generalnym Projektantem i Zamawiającym. 

 Należy wykonać kompletną instalację projekcji multimedialnej wraz z animacjami (3D 

Mapping) wymienionych poniżej instalacji, wyjaśniające działanie całych procesów 

technologicznych w następujących sekwencjach: 

 Obiegi wody basenowej, zbiorniki przelewowe, pompy, filtry, urządzenia uzdatniania, 

dozowniki chemii oraz orurowania. Animacja wykonywana na elementach instalacji 

powinna w sposób przystępny pokazywać przebieg całego procesu uzdatniania oraz napędu 

atrakcji basenowych. Potencjał technologii 3D Mapping należy wykorzystać także do 

przedstawienia elementów, które mogą być niewidoczne w danym miejscu, jak np. lampy 

UV, urządzenia ultrafiltracji, elektrolizy membranowej. Animować należy także widoczny 

brzeg basenu, wyświetlając obrazowy przekrój niecki, rynien przelewowych, dysz dennych, 

dysz atrakcji itp. 

 Elementy instalacji elektrycznej – pomieszczenie centralnej baterii i  UPS, pokazanie 

budowy akumulatorów. Rozdzielnice elektryczne – przedstawienie budowy oraz 

wykorzystanie powierzchni na przedstawienie innych elementów instalacji, do których nie 

ma bezpośredniego dostępu, np. kogeneratory, agregat prądotwórczy. 

 Instalacja wymiennikowni – wyjaśnienie sposobu zasilania obiektu w ciepło oraz 

powiązania z technologią kogeneracji. 

 Instalacja wentylacyjna, trasy kablowe i inne instalacje znajdujące się w 

pomieszczeniach – przedstawienie w sposób obrazujący ilość instalacji w całym obiekcie. 

Animacje 3D Mapping należy rzucać za pomocą projektorów na instalacje i ich elementy – 

przykład zastosowania technologii: animacja turbogeneratora łódzkiej elektrowni w Centrum Nauki 

i Techniki EC1. Jak opisano wcześniej, potencjał technologii 3D Mapping należy wykorzystać 

także w celu pokazania działania elementów niebędących w bezpośrednim zasięgu wzroku widza, a 
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będące elementem wykorzystanym w instalacjach budynku. Należy przez to w jak najbardziej 

przystępny sposób przekazać widzowi pełen obraz na temat funkcjonowania obiektu, jego instalacji 

oraz ich wzajemnego powiązania, w efekcie ukazując budynek jako złożony, kompletny układ. 

Główne obszary animowanych instalacji zaznaczono na czerwono na załączonych schematach. Na 

niebiesko oznaczono miejsca obserwacji. Lokalizacja projektorów powinna uwzględniać 

perspektywę obserwatora oraz miejsce podpięcia zasilania projektora wg rysunku branży 

elektrycznej. 

 
Rysunek 1: schemat do 3D Mapping - technologia uzdatniania wody 

 
Rysunek 2: schemat do 3D Mapping - centralna bateria, UPS i rozdzielnia 
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Rysunek 3: schemat do 3D Mapping – wymiennikownia 

 

Pytanie nr 649 

Prosimy o sprecyzowanie jakim materiałem mają być wykończone schody zewnętrzne? 

Odpowiedź: 

Wykończenie schodów zewnętrznych należy wykonać zgodnie z zapisem w części opisowej 

projektu wykonawczego – projekt zagospodarowania terenu ( pkt 3.8 Schody zewnętrzne i 

balustrady). Jako okładziny blokowe prefabrykowane betonowe, z betonu architektonicznego, 

wykonane na zamówienie po dokonaniu powykonawczych pomiarów konstrukcji żelbetowej.  

Poniżej wyszczególnione wszystkie schodów zewnętrznych wraz z materiałem wykończeniowym 

biegu schodowego, poniższy opis odpowiada informacjom zawartym w części rysunkowej 

dokumentacji. 

PZT_AS_Z1 – Widok balustrad – schody zewnętrzne w strefie basenów zewnętrznych – przy 

zjeżdżalni  

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 

- wykończenie spoczników pomiędzy biegami: nawierzchnia z płyt betonowych 

chodnikowych, gr 8 cm, 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (z jednej strony). 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz muru oporowego. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 
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- Poniżej przykład wykonania biegu schodowego, obrazujące pożądany efekt wizualny: 

      

  

Zdjęcie 1-2 . Przykład wykonania biegu schodowego (źródło strona www).  

 

 

 

PZT_AS_Z2 – Widok balustrad – schody zewnętrzne – tarasy wypoczynkowe poz. -0,20 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (z jednej strony). 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz muru oporowego. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2.  

PZT_AS_Z3 – Widok balustrad – schody zewnętrzne – tarasy wypoczynkowe poz. +0,50 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm,  

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (z jednej strony). 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz muru oporowego. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2.  

PZT_AS_Z4 – Widok balustrad – schody zewnętrzne – tarasy wypoczynkowe poz. +2,60 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (z jednej strony). 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz muru oporowego. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2.  

PZT_Schody_Z5 – Widok balustrad – schody zewnętrzne – wyjście z basenu rekreacyjnego na 

tarasy wypoczynkowe 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 
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- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (z obu stron). 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz muru oporowego. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2.  

PZT_AS_Z6 – Widok balustrad – schody zewnętrzne w strefie basenów zewnętrznych – przy 

galerii 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (z jednej strony). 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz muru oporowego. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2.  

PZT_AS_Z7 – widok balustrad – schody zewnętrzne amfiteatru 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi balustrada żelbetowa z jednej strony 

oraz ściana żelbetowa o wysokości dostosowanej do przebiegu pochwytu z drugiej strony. 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz ściany żelbetowej. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2.  

PZT_AS_Z8 – schody zewnętrzne przy obiekcie kultury 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm, 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy (kaskadowo).  

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz ściany żelbetowej. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2. 

PZT_AS_Z9 Widok balustrad – schody zewnętrzne przy kaskadzie 

- wykończenie biegu schodowego: gotowa betonowa okładzina schodów zewnętrznych 

gr 5cm. 

- cokół: brak cokołu. Wykończenie biegu stanowi mur oporowy oraz ściana żelbetowa. 

- Należy zwrócić szczególna uwagę na dobranie takiej samej kolorystyki, faktury 

wykończenia biegu schodowego oraz ściany żelbetowej. W związku z powyższym 

Projektant informuje, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Generalnemu Projektantowi próbek okładzin do uzgodnienia. 

- Przykład wykonania biegu schodowego zgodnie ze zdjęciem 1-2. 

Projektant informuje, iż wszystkie nawierzchnie schodów powinny być wykonane z materiałów 

niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.   
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Pytanie nr 650 

Prosimy o udostępnienie brakujących kart katalogowych: 

KK-WSW-04 

KK-WSW-14 

KK-WSW-17 

KK-WSIW-01 

Odpowiedź: 

Wskazane karty katalogowe KK-WSW-04, KK-WSW-14, KK-WSW-17 zostały opublikowane 

przez Zamawiającego w folderze „z1-2018_z4-2a”. Wszystkie meble z opisem o symbolu KK-

WSIW-01 należy przez to rozumieć: indywidualna zabudowa meblowa robiona na zamówienie, na 

wymiar z płyty meblowej w kolorze białym, blat gr. 3cm w kolorze białym. Szczegółowy układ 

szafek powinien być przedmiotem projektu warsztatowego i zostać uzgodniony z Generalnym 

Projektantem i Zamawiającym. Wszystkie krawędzie mebla powinny być wykończone specjalnymi 

taśmami melaminowymi w kolorze białym, elementy montażowe niewidoczne. 

 

Pytanie nr 651 

Prosimy i jednoznaczne określenie wymaganej ilości kołowrotów oraz ilości bramek uchylnych. Na 

rzutach zaznaczone są przejścia kontrolowane, ale każde przejście zaznaczone jest takim samym 

symbolem co uniemożliwia jednoznaczną interpretacje i rozróżnienie czy w danym miejscu ma 

znaleźć się kołowrót czy bramka uchylna, czy być może sam czytnik. 

Odpowiedź: 

Należy dostarczyć 17 szt. kołowrotów i 13 szt. bramek uchylnych 

 

Pytanie nr 652 

Z przedmiarów wynika, że w zakres systemu ESOK wchodzi dostawa sprzętu komputerowego do 33 

stanowisk kasowych / stanowisk obsługi. Na rzutach nie udało nam się doliczyć takiej ilości 

stanowisk. Nie określono również jaka ilość stanowisk będzie obsługiwać wyłącznie transakcje 

"nabijane na zegarek" - w takim przypadku nie jest konieczne zastosowanie np. drukarek fiskalnych. 

Aby móc rzetelnie skalkulować koszty prosimy o podanie 

a) Ilości stanowisk komputerowych z obsługa gotówki (tj. wyposażonych w drukarki fiskalne) 

b) ilości stanowisk komputerowych bez obsługi gotówki (bez drukarek fiskalnych) 

c) czy występują stanowiska komputerowe w strefie mokrej - wymagające zastosowania urządzeń o 

podwyższonej odporności - IP65 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza: 

a) 33 szt.  stanowisk ma być wyposażonych w drukarki fiskalne  

b) Wszystkie stanowiska systemu ESOK należy wyposażyć w drukarki fiskalne.  

c) Należy dostarczyć stanowiska zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym - w punkcie 6.2. Nie ma stanowisk wymagających ochrony IP65. 

 

Pytanie nr 653 

 Na rzutach widoczne jest 12 automatów do zwrotu opasek oraz 8 automatów do dopłat. Jest to 

bardzo rzadko spotykana konfiguracja - na ogół ścieżki samoobsługowe stanowią dodatek, 

uzupełnienie standardowej obsługi kasowej. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty związane z 

dostarczeniem automatów prosimy o potwierdzenie wymaganej przez Zamawiającego ich ilości. 

Odpowiedź: 

Należy dostarczyć 12 automatów do zwrotu opasek oraz 8 samoobsługowych automatów 

rozliczeniowych. 
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Pytanie nr 654 

 Czytniki do gry interaktywnej. Prosimy o wskazanie w jaki sposób ma być realizowana gra 

interaktywna i czy czytniki do tego celu ma dostarczyć producent gry interaktywnej, czy producent 

systemu ESOK. Prosimy również o doprecyzowanie czy gra interaktywna ma być zintegrowana z 

ESOK, a jeśli tak to w jakim zakresie. 

Odpowiedź: 

Dostarczenie czytników do gry interaktywnej leży w zakresie Generalnego Wykonawcy. Integrację 

gry interaktywnej z system ESOK należy wykonać zgodnie z koncepcją funkcjonalno-użytkową gry 

interaktywnej. 

 

Pytanie nr 655 

1) W przedmiarze robót „Zagospodarowanie terenu” poz.63 

63 SST_A_21 

Plac zabaw dla dzieci 

Plac zabaw dla dzieci z zabawkami interaktywnymi. rys. PZT 1 

(8.9) 1 = 1 

kpl 1,000 

1.1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie zabawki i ile ławek ma znajdować się 

na placu zabaw. 

1.2. Prosimy o zamieszczenie przekroju warstw placu zabaw. 

Odpowiedź: 

1.1. Zabawki placu zabaw zostały szczegółowo określone w specyfikacji technicznej 

SST_PZT_02 (nazwa pliku:  18.10.01_FW_SST_PZT_02_Elementy zagospodarowania terenu 

małej architektury). Rozmieszczenie ławek zgodne z  projektem zagospodarowania terenu rys. PZT 

01 (nazwa pliku: 18.09.14_FW_PW_PZT_Rys. PZT 1). 

1.2. Warstwy placu zabaw zostały zaprojektowane w branży drogowej. 

 

Pytanie nr 656 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co oznaczają symbole występujące w zestawieniu 

stolarki drzwiowej  „u”, „g”, „3”  w załączniku „18.09.14_FW_PW_A_rys. ABCD AZD 1”  np. 

!D09u, *S12gz, *S18h3fz.  

Odpowiedź: 

Litery w nazwach identyfikacyjnych drzwi należy traktować pomocniczo - przede wszystkim mają 

one na celu zapewnienie unikalności numeracji. Umożliwiają one też rozpoznanie po samym 

numerze typu drzwi, przeznaczenia oraz ogólnego poglądu ich wyposażenia. Ze względu na 

znaczne rozbudowanie zestawienia, miejscami konieczne było skrócenie numeru identyfikacyjnego, 

dlatego jako wiążący opis należy traktować zawsze w pierwszej kolejności pełną treść tabeli oraz 

opisy na rysunku. 

Oznaczenie "u" wskazuje wystąpienie wkładki patentowej, natomiast nie opisano tego w tabeli, 

gdyż ten element wyposażenia opisano w sekcji "Uwagi ogólne". 

W drzwiach *S12gz występuje odbój lub inne zabezpieczenie przed uszkodzeniem systemu 

fasadowego w razie otwarcia drzwi. 

Oznaczenia h1 h2 h3 umieszczono w drzwiach podobnych do siebie pod względem konstrukcji i 

wyposażenia, dla rozróżnienia ich wysokości. 

 

Pytanie nr 657 

Prosimy Zamawiającego o podanie układu perforacji i prześwitu dla blachy perforowanej 

występującej w załączniku „18.09.14_FW_PW_A_rys.B AE 1”- Elewacja B II symbol es. 

Odpowiedź: 
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Nie przewiduje się blachy perforowanej we wskazanym miejscu. Wypełnienia na elewacjach należy 

traktować jako symbole, odpowiadające oznaczeniom na legendzie. ES – przeszklenie 

przeciwpożarowe nieprzezierne (spandrel) pakiet szybowy + zabudowa od strony budynku. 

 

Pytanie nr 658 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy piece saunowe są po stronie Generalnego 

Wykonawcy? Czy Zamawiający posiada producenta referencyjnego dla pieców saunowych? 

Odpowiedź: 

Tak, dostarczenie pieców saunowych jest w zakresie generalnego wykonawcy. Ich moc powinna 

zostać szczegółowo dobrana w zależności od wybranego dostawcy. Dobór dostawcy należy do 

generalnego wykonawcy. Sauny podlegają konieczności wykonania projektów warsztatowych na 

podstawie rysunków rozwinięć ścian zawartych w Książce wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń. 

 

Pytanie nr 659 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie informacji występującej na elewacji B II w załączniku 

„18.09.14_FW_PW_A_rys.B AE 1” Uwaga! panele przeszklenia przyciemniane (przepuszczalność 

30%) od wewnętrznej strony zabezpieczenie przed uszkodzeniem -panele poliwęglanowe 

demontowalne. Dlaczego panele poliwęglanowe mają mieć możliwość demontowania? 

Odpowiedź: 

W projekcie umieszczono dodatkowe rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przeszkleń oraz 

konstrukcji aluminiowej systemów fasadowych przed uszkodzeniem od środka, z uwagi na 

bezpośrednią bliskość torów do gry w kręgle. Panele są elementami dodatkowymi względem 

systemów fasadowych. Przyciemnienie przeszkleń także wynika z potrzeby zapewnienia 

zmniejszenia oślepiania graczy. Projekt przewiduje montaż paneli poliwęglanowych do konstrukcji 

systemu fasadowego od wewnątrz oraz możliwość ich demontażu w celu umycia okien, ram oraz 

samych paneli.  

 

Pytanie nr 660 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie gdzie dokładnie ma znajdować się zabezpieczenie 

wykopu w postaci obudowy  ścianek szczelnych. W opisie technicznym „18 09 14_FW_PW_K_OPIS 

TECHNICZNY” str. 14 istnieje informacja profil GU 22N L=16m.  Czy wartość L= 16 m oznacza 

długość czy wysokość ścianek szczelnych ? 

Odpowiedź: 

Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu powinien zostać opracowany przez Wykonawcę. W 

projekcie wykonawczym konstrukcji podano wytyczne do tego projektu. Ze  względu na wysoki 

poziom wód gruntowych prace ziemne należy prowadzić  w szczelnej obudowie wykopu. Z 

powyższego wynika, że obudowa z ścianek szczelnych musi zostać wykonana po całym obrysie 

wykopu (przynajmniej dla segmentu A, B, C, D). Podana łączna długość L=16m dotyczy 

oczywiście długości profilu GU 22N a nie długości  ścian obudowy wykopu, która będzie 

wielokrotnie większa. 

 

Pytanie 661 

Prosimy o sprecyzowanie materiału z jakiego wykonane są szafki depozytowe (karta katalogowa 

KK-WSIW-04) 

Odpowiedź: 

Szafki powinny być wykonane z płyt laminatu wysokociśnieniowego HPL. 

 

Pytanie 662 
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Prosimy o sprecyzowanie ilości i rodzaju zamków do szafek ubraniowych, depozytowych oraz dla 

osób niepełnosprawnych. Ile zamków będzie zsynchronizowanych z systemem ESOK.  

Odpowiedź: 

Wszystkie projektowane i wyspecyfikowane w branży architektura (w szafki (typ S1 – pojedyncze, 

S2 – podwójne, depozytowe i inwalidzkie) powinny być wyposażone w zamki elektroniczne. 

Łączna ilość zamków do wszystkich powyższych typów szafek to 1734 szt.  Dodatkowo na każde 

50 zamków elektronicznych należy przewidzieć jeden punkt dostępowy. Wszystkie zamki, 

wszystkich projektowanych szafek powinny być zsynchronizowane z systemem ESOK. 

Jednocześnie zwracamy uwagę iż w punkcie 4.1. opisu książki wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń szczegółowo wskazano niniejsze ilości wraz z projektowaną lokalizacją. Dane te są 

spójne z przedmiarem na roboty ogólnobudowlane. 

 

Pytanie 663 

W Przedmiarze „TOM 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane” dotyczącego wyposażeniu budynków C i D, 

pojawia się pozycja „Szafki 21”. Prosimy o sprecyzowanie typu szafek tj. czy są to szafki typu S1 

czy S2 lub inny typ. Proszę również o informację dotyczącą rodzaju zamków tam zastosowanych 

oraz ich docelowej lokalizacji.  

Odpowiedź: 

Szczegółowe rodzaje poszczególnych szafek (w tym również dla budynku C i D) zostały zawarte w 

opisie Książki wykończenia i wyposażenia pomieszczeń w punkcie 4.1. gdzie poza rodzajem 

wskazano ilość i lokalizację. 

 

Pytanie 664 

Z Przedmiaru „TOM 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane” usunięto część wyposażenia tj. Akwarium 

(sala laboratoryjna), Biurko  z szafką do sali wykładowej w kuli edukatorium, Blat labolatoryjny 

(pod wymiar), Destylarka wody (sala labolatoryjna), Dygestorium DCL-300 (sale labolatoryjne), 

Dygestorium M DCSzE-100 (sale labolatoryjne), Hoker beżowy w pijalni soków, Hoker czarny 

(kręgielnia, strefa relaksu - VIP), Krzesło czarne (strefa rozrywki przy kręgielni), Krzesło do 

gastronomii basenowej i pijalni soków, Krzesło Polyflod (sala labolatoryjna), Krzesło w holu na 

parterze i piętrze, Lampka biurkowa (sale laboratoryjne), Lupa, Mikroskop cyfrowy HUVITZ, 

Mikroskop Levenhuk 1ST, Mikroskop Levenhuk 2S NG, Pufa kwadratowa do kręgielni i strefy 

obsługi edukatorium, Sofa do gastronomii basenowej na piętrze, Sofa do pokoju socjalnego (Rita), 

Sofa kręgielnia (kształt litery C), Sofa  kręgielnia  (kształt litery L), Sofa (pijalnia soków), Sofka 

falista do palarni, Stolik wykonany z pufy (54cm wys., kręgielnia), Stołek barowy biały (w holu na 

parterze i piętrze), Stołek KORIAN CR (do sali labolatoryjnej), Stół basenowy (biały 90x90cm), Stół 

do gastronomii basenowej (fi 90cm), Stół do gastronomii basenowej (prostokątny 120x90), Stół do 

holu na parterze (blat biały kwadratowy 90x90cm), Stół do kręgielni (ciemny brąz, 100x60cm), Stół 

do pijalni soków (ciemny brąz, 100x60cm), Stół konferencyjny w sali narad i sali konferencyjnej, 

Stół kwadratowy (biały 60x60cm, hol na parterze), Stół okrągły śr. 70cm (blat ciemny brązowy, 

kręgielnia), Stół okrągły (blat biały, śr. 90cm, hol na piętrze), Stół okrągły (blat biały, śr. 70cm, 

pijalnia wody), Witryna cukiernicza, Ekspozycja centrum edukacyjnego, Zlew nierdzewny 

(dwukomorowy, sala laboratoryjna), Zlew wpuszczany w ladę, Zlewik polipropylenowy (sala 

laboratoryjna), Krzesełko dziecięce (piętro, segment A, obok punktu logowania), Stolik dziecięcy 

(piętro, segment A, obok punktu logowania), Umywalki nadblatowe w łazienkach, Umywalka 

50x40, Umywalka dziecięca, Umywalka NPS 68x59, WC + stelaż dziecięcy (komplet), Stelaż pod 

montaż umywalki, Miska ustępowa 56x35 , Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 56x35, Prysznic 

100x90, Prysznic 90x100, Pisuar 33x33, Stelaż pod montaż pisuara, Deszczownica, które opisane 

zostało w „Książce wykończenia i wyposażenia pomieszczeń”. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje 

te nie leżą w zakresie dostaw Generalnego Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Niniejsze elementy to wyposażenie centrum edukacji oraz wyposażenie najemców zlokalizowane w 

strefach ogólnych (np. hol) i wchodzą one zakres przedmiotu zamówienia (zostały usunięte 

omyłkowo). Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie zał. nr 4 Przedmiar robót. 

 

Pytanie 665 

Konstrukcja stalowa: 

1.1 Proszę o podanie listy strukturalnej profili stalowych do zabezpieczenia EI60. 

1.2 Proszę o podanie zestawienia profili, które mają być zabezpieczone tylko 

antykorozyjnie. 

1.3 Proszę o wyszczególnienie które elementy/części konstrukcji mają być zabezpieczone 

do wysokości R120 zabudową a które poprzez malowanie. 

1.4 Proszę o podanie klasy korozyjności środowiska. 

Odpowiedź: 

1.1. Zabezpieczenia ppoż EI 60 konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Projektant nie przewiduje tworzenia listy zabezpieczanych elementów. 

1.2. Zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Projektant nie przewiduje tworzenia listy zabezpieczanych elementów. 

1.3. Zabezpieczenia ppoż. R12 konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Projektant nie przewiduje tworzenia listy zabezpieczanych elementów. 

1.4. Klasa korozyjności środowiska została podana w opisie technicznym branży architektura." 

Jeśli występują elementy, co do których nie została określona kategoria korozyjności środowiska, 

należy ją określić zgodnie z właściwymi normami, np. PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-

2:2018-02. 

 

Pytanie nr 666 

Dotyczy poz. 237 d.5.5 „Dostawa płytek ściennych wg zestawienia” – zmodyfikowany przedmiar 

zamieszczony przez Zamawiającego 08.02.2019 r. na stronie internetowej przetargu. 

 

Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy przedmiarem Zamawiającego (13 064,23 m2) a 

przedmiarami wyliczonymi samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej 

(ok. 8 300 m2) proszę o udostępnienie szczegółowego wyliczenia dla każdego rodzaju płytek 

ściennych (WSC C01a, WSC C01b, ……., WF34), tzn. rozbicie przedmiarów każdego rodzaju płytki 

na przedmiary cząstkowe, np. w sposób przedstawiony poniżej dla płytek WSC C01a: 

 

PODBASENIE 

<A-0.10.15b przedsionek zapachowy pomieszczenia socjalnego>………. 

<A-0.10.15c natrysk pomieszczenia socjalnego>………… 

……. 

 

PARTER 

<A-1.07.16a przedsionek zapachowy damski>………….. 

……………. 

 

I PIĘTRO 

<A-2.02.06a przedsionek toalety pracowników>………….. 

 

II PIĘTRO 

……………… 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje tworzenia zestawienia płytek ściennych z podziałem na 

pomieszczenia. Dokonano losowego sprawdzenia obmiarów i nie znaleziono błędu. W przypadku 

gdyby wystąpiły rozbieżności wiążąca jest dokumentacja projektowa. Przedmiar udostępniony 

przez Zamawiającego jest elementem pomocniczym. 

 

Pytanie nr 667 

Dotyczy poz. 308 d.5.7.4. „Dostawa płytek ceramicznych wg zestawienia” – zmodyfikowany 

przedmiar zamieszczony przez Zamawiającego 08.02.2019 r. na stronie internetowej przetargu. 

 

Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy przedmiarem Zamawiającego (20 309,15 m2) a 

przedmiarami wyliczonymi samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej 

(ok. 13 500 m2) proszę o udostępnienie szczegółowego wyliczenia dla każdego rodzaju płytek 

posadzkowych analogicznie jak w poprzednim pytaniu dla płytek ściennych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje tworzenia zestawienia płytek ściennych z podziałem na 

pomieszczenia. Dokonano losowego sprawdzenia obmiarów i nie znaleziono błędu. W przypadku 

gdyby wystąpiły rozbieżności wiążąca jest dokumentacja projektowa. Przedmiar udostępniony 

przez Zamawiającego jest elementem pomocniczym. 

 

W przypadku płytek podłogowych Projektant zwraca uwagę, że projektowane są cokoliki  

(wykonane z płytek podłogowych) w pomieszczeniach o wykończeniu ścian innym niż 

płytkowanie. Ponadto w pomieszczeniu hali basenowej bardzo duża ilość płytek przy 

nieregularnych kształtach niecek jest docinana do kształtu trapezów, zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi układu płytek. 

 

Pytanie nr 668 

Dotyczy poz. 238 d.5.6, poz. 239 d.5.6, poz. 240 d.5.6 – zmodyfikowany przedmiar zamieszczony 

przez Zamawiającego 08.02.2019 r. na stronie internetowej przetargu. 

 

Proszę o weryfikację przedmiaru. Wg przedmiarów wyliczonych samodzielnie przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentacji projektowej: 

- malowanie na kolor biały - WCS M01 (RAL 9003) – ok 21 000 m2 

- malowanie na kolor szary - WSC M02 (RAL 7047) – ok. 3 000 m2 

- malowanie na kolor grafitowy - WSC M03 (RAL 7012, RAL 7036) – ok. 4 500 m2 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje tworzenia zestawienia płytek ściennych z podziałem na 

pomieszczenia. Dokonano losowego sprawdzenia obmiarów i nie znaleziono błędu. W przypadku 

gdyby wystąpiły rozbieżności wiążąca jest dokumentacja projektowa. Przedmiar udostępniony 

przez Zamawiającego jest elementem pomocniczym. 

 

Pytanie nr 669 

Dotyczy: wykończenie ścian okładziną z bambusa – WSC I09 

W przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego nie ma pozycji dotyczącej wykończenia ścian 

okładziną z bambusa – WSC I09. Prosimy o modyfikację przedmiaru w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
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Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego jest pomocniczy, nie przewiduje się więcej 

modyfikacji w tym zakresie. Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie wykończenie WSC I09 

zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wyjaśnieniami Zamawiającego w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 670 

Dotyczy: wykończenie ścian okładziną z laminatu – WSC L04, WSC L05, WSC L06 WSC L07 WSC 

L08.  

W przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego nie ma pozycji dotyczącej wykończenia ścian 

okładziną z laminatu – WSC L04, WSC L05, WSC L06 WSC L07 WSC L08. Prosimy o modyfikację 

przedmiaru w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego jest pomocniczy, nie przewiduje się więcej 

modyfikacji w tym zakresie. Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie wskazane wykończenia 

zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wyjaśnieniami Projektanta w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 671 

W opublikowanych odpowiedziach na pytania wykonawców z dnia 20.02 (w odpowiedzi na pytanie 

364) potwierdzacie Państwo wymóg kompatybilności ze Szczecińską Kartą Rodziny oraz Kartą 

Seniora. Zwracamy uwagę, że pytanie zostało sformułowane tak, że Państwa potwierdzenie odnosi 

się również do sugestii, iż system ma być spójny na poziomie programowym z obecnie 

funkcjonującym systemem ESOK na 3 obiektach wymienionych przez pytającego.  

Zwracamy uwagę, że kompatybilność ze Szczecińską Kartą Rodziny oraz Kartą Seniora nie ma nic 

wspólnego ze spójnością programową z istniejącym systemem ESOK. 

Potwierdzenie, że dostarczany system ma być spójny programowo z istniejącym systemem na innych 

obiektach może być interpretowane jako faworyzowanie jednego konkretnego producenta systemu. 

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia systemu o 

określonych projektem funkcjonalnościach, ale nie wymaga spójności programowej z istniejącym 

systemem. 

W przypadku podtrzymania zapisu prosimy o dokładne sprecyzowanie co Zamawiający rozumie 

przez pojęcie spójności programowej i podanie informacji w jaki sposób taka spójność miałaby 

działać i być wykorzystywana - tak aby potencjalni dostawcy systemów ESOK mieli możliwość 

konkurowania na równych zasadach. 

Odpowiedź: 

Należy dostarczyć oprogramowanie zgodne z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 

oraz zapewnić kompatybilność ze Szczecińską Kartą Rodziny oraz Kartą Seniora. 

 

Pytanie nr 672 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się wykonanie konstrukcji 

oraz wyposażenia niecek w sposób niezgodny z obowiązującymi normami oraz przepisami FINA? 

Odpowiedź: 

Nie  dopuszcza się wykonania konstrukcji oraz wyposażenia niecek w sposób niezgodny z 

obowiązującymi normami oraz przepisami FINA. Niezależnie od technologii wybranego dostawcy 

niecek ze stali nierdzewnej (spawanych lub skręcanych i powlekanych od wewnętrznej strony 

niecki powłoką z tworzywa sztucznego) wszelkie obowiązujące normy i przepisy powinny być 

spełnione. Generalny wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali 

nierdzewnej powinien wykazać zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie nr 673 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się aby widoczne elementy 

ścian (wystające ponad lustro wody) pokryte były powłoką z tworzywa sztucznego lub ceramiką, co 

obniża walory estetyczne niecki? 

Odpowiedź: 

Jak wskazano w pytaniu, Zamawiający uznaje równoważność obu rozwiązań. 

 

Pytanie nr 674 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się likwidację przelewów 

typu „infinity”, co zmienia założenia użytkowe, funkcjonalne i aranżacyjne niecki? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się likwidacji przelewów typu „infinity”, zmieniania założeń użytkowych, 

funkcjonalnych i aranżacyjnych niecki. Niezależnie od wybranego dostawcy wszystkie niecki 

basenowe podlegają konieczności wykonania projektów warsztatowych, które należy uzgodnić z 

Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Zapisy dokumentacji projektowej w tym również 

specyfikacji stanowią wytyczną projektów warsztatowych i muszą być zachowane. Generalny 

wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali nierdzewnej powinien wykazać 

zgodność i równoważność z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 675 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się zmianę wysokości 

przelewów typu „infinity”, co zmienia założenia użytkowe, funkcjonalne i aranżacyjne niecki? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się zmiany wysokości przelewów typu „infinity”, zmieniania założeń użytkowych, 

funkcjonalnych i aranżacyjnych niecki. Niezależnie od wybranego dostawcy wszystkie niecki 

basenowe podlegają konieczności wykonania projektów warsztatowych, które należy uzgodnić z 

Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Zapisy dokumentacji projektowej w tym również 

specyfikacji stanowią wytyczną projektów warsztatowych i muszą być zachowane. Generalny 

wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali nierdzewnej powinien wykazać 

zgodność i równoważność z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 676 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się zmniejszenie użytkowej 

powierzchni lustra wody? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się zmniejszenia użytkowej powierzchni lustra wody. Niezależnie od wybranego 

dostawcy wszystkie niecki basenowe podlegają konieczności wykonania projektów warsztatowych, 

które należy uzgodnić z Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Zapisy dokumentacji 

projektowej w tym również specyfikacji stanowią wytyczną projektów warsztatowych i muszą być 
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zachowane. Generalny wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali 

nierdzewnej powinien wykazać zgodność i równoważność z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 677 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się uproszczenie kształtów 

niecek polegające na zamianie fragmentów ścian zaokrąglonych na ściany proste, co zmienia 

założenia użytkowe, funkcjonalne i aranżacyjne niecki? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się żadnych zmian kształtów niecek. Niezależnie od wybranego dostawcy wszystkie 

niecki basenowe podlegają konieczności wykonania projektów warsztatowych, które należy 

uzgodnić z Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Zapisy dokumentacji projektowej w tym 

również specyfikacji stanowią wytyczną projektów warsztatowych i muszą być zachowane. 

Generalny wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali nierdzewnej 

powinien wykazać zgodność i równoważność z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 678 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się uproszczenie kształtów 

niecek polegające na redukcji (zmniejszeniu) długości czynnej zaprojektowanych rynien 

przelewowych, co bezpośrednio wpływa na pogorszenie cyrkulacji wody obiegowej i warunków 

higienicznych, obniżając bezpieczeństwo użytkowania? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się pogorszenia cyrkulacji wody obiegowej i warunków higienicznych, obniżając 

bezpieczeństwo użytkowania. Niezależnie od wybranego dostawcy niecek  Generalny Wykonawca 

powinien zweryfikować projekt technologii basenowej i w razie konieczności dostosować w tai 

sposób aby zapewnić warunki higieniczne zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie nr 679 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się zmiany konstrukcyjne 

obiektu wymuszone brakiem dostępu dla wykonania montażu skręcanych modułów niecek 

basenowych? 

Odpowiedź: 

Dostępność do elementów niecki powinna być zapewniona zgodnie z wytycznymi wybranego 

dostawcy. Generalny wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawcą niecek, powinien 

zweryfikować możliwość montażu przy założeniu konstrukcji budynku zgodnej z projektem branży 

konstrukcyjnej. Dopuszcza się dokonywanie zmian w konstrukcji z zastrzeżeniem, że w tym 

zakresie pełna odpowiedzialność projektowa oraz obowiązek wykonania ewentualnych projektów 

zamiennych ciąży na generalnym wykonawcy. 

 

Pytanie nr 680 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się wykonanie konstrukcji 
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wsporczych pod atrakcje wewnątrz niecki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości mniejszej niż stal 

nierdzewna? 

Odpowiedź: 

Konstrukcje wsporcze pod atrakcje wodne niezależnie od zastosowanej technologii, powinny być 

wykonane w sposób niepogarszający ich bezpieczeństwa, komfortu użytkowania, spełnienia 

wytycznych projektowych. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiedzialny jest wykonawca 

niecek. 

 

Pytanie nr 681 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się wykonanie orurowania z 

tworzywa sztucznego pod dnem niecki oraz w miejscach niedostępnych aż do miejsca styku 

technologicznego, co zwiększa ryzyko uszkodzenia w trakcie montażu i nieszczelności w trakcie 

eksploatacji?  

Odpowiedź: 

Układ orurowania powinien zapewniać odpowiednią cyrkulację wody oraz spełnienie wszelkich 

wymaganych przepisów higieniczno - sanitarnych. Lokalizacja instalacji pod dnem (założona w 

dokumentacji) nie jest obligatoryjna, jeżeli dostawca zagwarantuje i wykaże odpowiednią 

cyrkulację wody i spełnienie wymaganych przepisów higieniczno – sanitarnych oraz gwarancji 

użytkowania. 

 

Pytanie nr 682 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się zwiększenie obciążeń 

pochodzących od niecki basenowej, przenoszonych przez konstrukcję obiektu? 

Odpowiedź: 

Ewentualne zwiększenie obciążeń pochodzących od niecki basenowej nie zależy od sposobu 

wykończenia wewnętrznej powierzchni niecki. Ewentualne zwiększenie obciążeń pochodzących od 

niecki basenowej, przenoszonych przez konstrukcję obiektu powinno być każdorazowo 

szczegółowo uzgadniane z projektantem branży konstrukcyjnej. Generalny wykonawca w 

porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali nierdzewnej powinien zweryfikować 

obciążenia pochodzące od niecki basenowej z założeniami zawartymi w projekcie branży 

konstrukcyjnej. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w zakresie konstrukcji 

pełna odpowiedzialność oraz obowiązek wykonania ewentualnych projektów zamiennych ciąży na 

generalnym wykonawcy. 

 

Pytanie nr 683 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego oraz w związku z rozbieżnościami w 

dotychczasowych odpowiedziach do pytań, dopuszcza się wykonanie elementów konstrukcyjnych 

niecek ze stali ze stali ferrytycznej nie zawierającej molibdenu i niklu, czyli ze stali o obniżonej 

odporności na korozję w niekorzystnych warunkach panujących w podbaseniu i hali basenowej? 

Odpowiedź: 

W projekcie określono przede wszystkim warunki agresywności środowiska. Jeśli występują 

elementy, co do których nie została określona kategoria korozyjności środowiska, należy ją określić 

zgodnie z właściwymi normami, np. PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2018-02. 
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Należy stosować elementy o odporności na korozję zgodną z wytycznymi projektowymi. 

 

Pytanie nr 684 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego oraz w związku z rozbieżnościami w 

dotychczasowych odpowiedziach do pytań, dopuszcza się wykonanie elementów konstrukcyjnych 

niecek ze stali ze stali ferrytycznej nie zawierającej molibdenu i niklu, czyli ze stali o podwyższonej 

kruchości i tendencji do pękania, szczególnie w przypadku niecek zewnętrznych narażonych na duże 

skoki temperatur w okresie letnim i zimowym? 

Odpowiedź: 

W projekcie określono przede wszystkim warunki agresywności środowiska. Jeśli występują 

elementy, co do których nie została określona kategoria korozyjności środowiska, należy ją określić 

zgodnie z właściwymi normami, np. PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2018-02. 

Należy stosować elementy o odporności na korozję zgodną z wytycznymi projektowymi, oraz 

zapewnić pełną funkcjonalność w okresie gwarancji. 

 

Pytanie nr 685 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego i tym samym obniżeniem własności 

antykorozyjnych niecek basenowych, należy dodatkowo w tym systemie przewidzieć ochronę 

antykorozyjną powierzchni niecek od strony podbasenia? 

Odpowiedź: 

W projekcie określono przede wszystkim warunki agresywności środowiska. Jeśli występują 

elementy, co do których nie została określona kategoria korozyjności środowiska, należy ją określić 

zgodnie z właściwymi normami, np. PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2018-02. 

Należy stosować elementy o odporności na korozję zgodną z wytycznymi projektowymi, oraz 

zapewnić pełną funkcjonalność w okresie gwarancji. 

 

Pytanie nr 686 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się uproszczenie ścian tzw. 

„baru wodnego” i wykonanie ich bez przelewu typu Wiesbaden, co bezpośrednio wpływa na 

pogorszenie cyrkulacji wody obiegowej i warunków higienicznych, obniżając bezpieczeństwo 

użytkowania? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się uproszczenia ścian baru wodnego względem wytycznych zawartych w 

dokumentacji projektowej. Niezależnie od wybranego dostawcy wszystkie niecki basenowe 

podlegają konieczności wykonania projektów warsztatowych, które należy uzgodnić z Generalnym 

Projektantem i Zamawiającym. Zapisy dokumentacji projektowej w tym również specyfikacji 

stanowią wytyczną projektów warsztatowych i muszą być zachowane. Generalny wykonawca w 

porozumieniu z wybranym dostawcą niecek ze stali nierdzewnej powinien wykazać zgodność i 

równoważność z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 687 

Jak powszechnie wiadomo chlor jest bardzo skutecznym środkiem wybielającym. Po kilku latach 

użytkowania folia poprzez wyblaknięcie trwale traci pierwotną barwę. Z biegiem lat z powodu 
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zmiany koloru widoczne stają się wszelkie korekty, po ewentualnych naprawach. Czy w związku z 

uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej spawanych za 

równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od wewnętrznej 

strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, należy przewidzieć w ofercie wymianę powłok z 

tworzywa sztucznego w okresie gwarancji, w związku z utratą walorów wizualnych (np. 

pojawieniem się przebarwień) spowodowanych np. chwilowym  przechlorowaniem wody basenowej 

ze względów higienicznych? 

Odpowiedź: 

Kolorystyka oraz estetyka niecek powinna być zachowana przez cały okres gwarancji. Wyceny 

rozwiązań dokonuje Wykonawca. Nie dopuszcza się wymiany samej powłoki z tworzywa 

sztucznego, gdyż powinna ona być w procesie produkcji (w fabryce) zespolona z blachą ze stali 

nierdzewnej. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (np. odspojenia folii) należy wymienić 

cały panel. 

 

Pytanie nr 688 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się jednocześnie 

zastosowanie systemu niecek basenowych bez możliwości korekty krawędzi przelewowej, koniecznej 

do rektyfikacji z powodu np. nierównomiernego osiadania fundamentów? 

Odpowiedź: 

W razie nierównomiernego osiadania budynku takiego zdarzenia, zależnie od decyzji zarządcy 

budynku, powinno się przywrócić obiekt do pierwotnego stanu użytkowalności, wykonując 

naprawy właściwe dla wybranych technologii i produktów. 

 

Pytanie nr 689 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się wykonanie ścianek 

działowych wewnątrz niecek oraz ścianek „huśtawek wodnych” o prostych, ostrych krawędziach o 

powiększonej grubości, co zmniejsza użytkową powierzchnię lustra wody oraz obniża 

bezpieczeństwo użytkowania „huśtawek wodnych”? 

Odpowiedź: 

Niezależnie od wybranego dostawcy wszystkie niecki basenowe podlegają konieczności wykonania 

projektów warsztatowych, które należy uzgodnić z Generalnym Projektantem i Zamawiającym. 

Zapisy dokumentacji projektowej w tym również specyfikacji stanowią wytyczną projektów 

warsztatowych i muszą być zachowane. Generalny wykonawca w porozumieniu z wybranym 

dostawcą niecek ze stali nierdzewnej powinien wykazać zgodność i równoważność z dokumentacją 

projektową. 

 

Pytanie nr 690 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, dopuszcza się likwidację podwodnego 

okna na dnie niecki rekreacyjnej z rwącą rzeką lub zmniejszenie jego średnicy? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się likwidacji podwodnego okna na dnie niecki rekreacyjnej z rwącą rzeką. 

Niezależnie od wybranego dostawcy wszystkie niecki basenowe podlegają konieczności wykonania 

projektów warsztatowych, które należy uzgodnić z Generalnym Projektantem i Zamawiającym. 
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Zapisy dokumentacji projektowej w tym również specyfikacji stanowią wytyczną projektów 

warsztatowych i muszą być zachowane. Generalny wykonawca w porozumieniu z wybranym 

dostawcą niecek ze stali nierdzewnej powinien wykazać zgodność i równoważność z dokumentacją 

projektową. 

 

Pytanie nr 691 

Czy w związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, projekt uwzględnia powstawanie 

szkodliwych oparów wydzielających się z powłok z tworzyw sztucznych w sytuacji pożarowej? 

Odpowiedź: 

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny spełniać wymagania przepisów właściwych norm, 

ustaw i rozporządzeń, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zależnie od przyjętej 

klasy odporności pożarowej. 

 

Pytanie nr 692 

W związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, w celu uniknięcia działań 

monopolistycznych proszę o przedstawienie minimum trzech producentów (nie dostawców) niecek 

basenowych skręcanych oraz powlekanych od wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa 

sztucznego podczas procesu produkcji w fabryce. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, Zamawiający nie może wskazywać 

bezpośrednio jakichkolwiek podmiotów dostarczających materiały budowlane i produkty, w innych 

przypadkach niż przewiduje to art. 29. PZP. 

 

Pytanie nr 693 

Zgodnie ze zmianą załącznika nr 3 do dyrektywy 2008/98/WE odpady oraz folia PCV mogąca 

zwierać ołów i  plastyfikatory DEHP powinna być klasyfikowana jako odpad niebezpieczny dla 

zdrowia ludzi. Plastyfikatory powłoki PVC są uwalniane przy kontakcie z chlorowaną wodą, co 

prowadzi z upływem czasu do zwiększenia kruchości powłoki PVC. Czy rozwiązanie z panelami 

wyłożonymi folią PCV posiada stosowne certyfikaty do stosowania  w kontakcie z wodą basenową  

z parametrami jakości wody pitnej? Prosimy również o zamieszczenie charakterystyki  i składu 

zastosowanej folii PCV na panelach.                    

Odpowiedź: 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniego certyfikatu PZH 

potwierdzającego, że są one bezpieczne do stosowania w basenach sportowych, rekreacyjnych i 

rehabilitacyjnych, które znajdują się w obiekcie. Jak wskazano wcześniej, wszystkie użyte 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania właściwych norm, ustaw i rozporządzeń. 

 

Pytanie nr 694 

W związku z uznaniem zaprojektowanej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej 

spawanych za równoważną z technologią niecek basenowych skręcanych oraz powlekanych od 

wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego, koszty dysz napływowych, elementów 

ssawnych, odpływów, spustów dennych, oświetlenia znajdujących się w dnie niecek basenowych 

oraz koszt ich rozprowadzenia i montażu znajduje się po stronie dostawcy niecek  basenowych 

skręcanych oraz powlekanych od wewnętrznej strony niecki powłoką z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: 
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Wyceny rozwiązań dokonuje Wykonawca. 

 

Pytanie nr 695 

Proszę o podanie przykładu systemu akustycznego folii mikro-perforowanej. Proszę o podanie 

dokładnego rodzaju materiału.  

Odpowiedź: 

Szczegółowy dobór konkretnej tkaniny powinien zostać dokonany po doborze konkretnego 

dostawcy oraz zostać uwzględniony w projekcie warsztatowym. Powinien być on uzgodniony z 

Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Tkanina powinna spełniać wszystkie wytyczne zawarte 

w specyfikacji technicznej nr.SST_A_13. 

 

Pytanie nr 696 

Proszę o wskazanie przykładu materiału zaprojektowanego dla dwóch mniejszych kul spełniającego 

kryteria (kolor ciemnoszary, powierzchnia błyszcząca, lustrzana, całkowicie nieprzejrzysta).  

Odpowiedź: 

Szczegółowy dobór konkretnej tkaniny powinien zostać dokonany po doborze konkretnego 

dostawcy oraz zostać uwzględniony w projekcie warsztatowym. Powinien być on uzgodniony z 

Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Tkanina powinna spełniać wszystkie wytyczne zawarte 

w specyfikacji technicznej nr.SST_A_13. 

 

Pytanie nr 697 

Czy poduszka ma znajdować się nad konstrukcją drewnianą i ma być od niej  niezależna czy 

świetlik ma stanowić poduszki ETFE wpasowane w dźwigary łukowe ? Z rysunku A_AD.13.04 

Schemat ETFE seg. B nie da się jednoznacznie tej kwestii określić.  

Odpowiedź: 
Geometria ram świetlików z folii ETFE powinna być powiązana z geometrią konstrukcji 

drewnianej świetlika. Dystanse montażowe profili powinny być mocowane do konstrukcji 

drewnianej, gdyż nie przewidziano do tego celu innych elementów. Dopuszcza się po uzgodnieniu z 

Projektantem np. połączenie 4 kwater konstrukcji drewnianej w jeden świetlik, pod warunkiem 

odsunięcia płaszczyzny świetlika zachowania dystansu powierzchni folii od konstrukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


