
 

 

 

Krempna, dn. 20.10.2020 r. 

UG.271.1.16.2020 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami jakie wpłynęły dnia 19.10.2020 r. do 

prowadzonego przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w 

Krempnej na rzece Wisłoce” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. 

Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 

przekazuje się treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania Wykonawcy: 

1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego załączników do siwz 

od nr 1a do nr 9 w wersji edytowalnej.  

2. Proszę o wskazanie lokalizacji pomieszczenia technicznego dla technologii uzdatniania 

wody dla obu niecek basenowych.  

3. Czy w zakresie postępowania jest pogłębienie zbiornika wodnego oraz wykonanie pasu 

ziemnego wzdłuż istniejącego nabrzeża zalewu o ok 25,0 – 30,0 mb?  

4. Czy Zamawiający podtrzymuje błędne założenia dotyczące ilości filtrów (3 szt.), 

skimmerów, pomp obiegowych, złoża piaskowego, zaworów 6-ciodrogowych 

przyjętych w przedmiarze robót technologii uzdatniania wody basenowej, a dobranych 

na podstawie wytycznych wskazanych w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jaśle. Powołując się na naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie 

wykonania instalacji technologii uzdatniania wody dla obiektów basenowych 

uważamy, iż zalecana w w/w opinii czterokrotna wymiana wody w ciągu doby w trakcie 

eksploatacji jest nie zgodna obowiązującymi przepisami dotyczącymi basenów 

użyteczności publicznej i co za tym idzie dobrana ilość urządzeń jest nie wystarczająca 

do prawidłowego funkcjonowania sytemu uzdatniania wody basenowej. W naszej 

ocenie w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle omyłkowo 

oparto się na przepisach regulujących wymogi sanitarne dla prywatnych obiektów 

basenowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwa ilość filtrów oraz 

osprzętu z nimi związanego dla przedmiotowego zadania wynosi nie mniej niż 5 

kompletów filtracyjnych przy filtrach o średnicy powyżej 1000 mm i wysokości złoża 

zgodnej z przepisami powyżej 1,2 m. Prawidłowo dobrana ilość w/w urządzeń generuje 

potrzebę wygospodarowania dodatkowej przestrzeni dla ich usytuowania, której brak w 

zaprojektowanym budynku sanitarno-gospodarczym objętym postępowaniem. 

Podkreślamy, iż przedstawione powyżej niezbędne zmiany w projekcie, powinny zostać 

uwzględnione w przedmiarze robót, ponieważ generują dodatkowy, znaczny koszt.  

5. W kontekście powyższego oraz mając na uwadze właściwe oraz bezpieczne dla zdrowia 

użytkowników basenów funkcjonowanie systemu uzdatniania wody  prosimy o 

wskazanie umiejscowienia pośrednich pomieszczeń technicznych, w których będą 

znajdowały się  pompy obiegowe basenów. Założenie umiejscowienia pomp 

obiegowych w pomieszczeniu technicznym uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie 

systemu uzdatniania wody basenowej.   



 

 

6. Prosimy o wskazanie miejsca magazynowania chemii basenowej zgodnego z 

obowiązującymi przepisami. W dokumentacji projektowej załączonej w postępowaniu 

brak wydzielonych pomieszczeń składowania oraz dozowania podchlorynu sodu, 

korektora PH jak i też stanowiska oczomyjek i prysznica bezpieczeństwa. 

7. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w budynku technicznym Zamawiający przewiduje 

zaplecze socjalne dla pracowników obsługujących kompleks basenowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

1. Zamieszczone zostały załączniki do SWIZ od 1a do 9 w wersji edytowalnej. 

2. Pomieszczenia techniczne będą zlokalizowane w budynku sanitarno-gospodarczym. 

3. W zakresie tego postępowania nie przewiduje się pogłębienia zbiornika wodnego. W 

czasie realizacji zadania zostanie rozważona decyzja dotycząca poszerzenia 

istniejącego nadbrzeża w oparciu o masy ziemne pochodzące z wykopu pod baseny. 

4. Zamawiający podtrzymuje założenia dotyczące technologii uzdatniania wody 

basenowej. Ewentualne zmiany mogą nastąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia w 

ramach tzw. Rady Budowy, którą tworzyć będą Zamawiający, Wykonawca, Inspektor 

Nadzoru i Projektant. 

5. Zgodnie z odpowiedzią na pkt 4. 

6. i  7.  Koszt wykonania budynku sanitarno-gospodarczego należy określić zgodnie z 

przedmiarem robót, który wynika z dokumentacji technicznej. W tym przypadku można 

również odwołać się do odpowiedzi na pkt 4. 

 

 

 

Wójt Gminy Krempna  

/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 


