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Wyjaśnienia treści SWZ

dot.  postępowania    o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  
pn.: Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem  

Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  wniesionych  w  przedmiotowym  postępowaniu  wraz
z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów określonych w SIWZ: 
1. W rozdziale XVIII ustęp 2 pkt 4) lit.a) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, z brzmienia:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat (…)
na zapis:
a) wykonał w okresie ostatnich 6 lat (…) 
W  ostatnim  okresie  nie  realizowano  na  rynku  dużej  ilości  robót,  które  spełniałyby  postawione
warunki, zatem zmiana powyższego zapisu umożliwiłaby wzięcie udziału w postępowaniu większej
ilości oferentów, a co za tym idzie możliwość uzyskania korzystniejszej oferty dla Zamawiającego 

2. W rozdziale XV. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rozliczenia, ustęp 1, z brzmienia:
1. Termin wykonania: 105 dni od dnia podpisania umowy, łącznie z pozwoleniem na użytkowanie
na zapis:
1. Termin wykonania: 210 dni od dnia podpisania umowy, łącznie z pozwoleniem na użytkowanie

Odpowiedź:
Ad 1. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów.
Ad 2. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z informacją otrzymaną od Dostawcy niecek basenowych, niecki o głębokości 1,45 m będą
niedostępne, głębokość produkowanych to 1,2 m. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający akceptuje
zmianę głębokości na 1,2 m. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę głębokości niecki 1,5m na 1,25m. 
Zamawiający, w przypadku niedostępności niecki stelażowej o wysokości konstrukcji 1,5 m dopuszcza
zamianę  tej  jednej  niecki  na  nieckę  z  paneli  galwanizowanych  ze  skimmerami  ściennymi  mającą
głębokość wody około 1,45 m. Wykonawca na własny koszt wykona projekt zamienny o ile będzie on
wymagany. W przypadku braku dostępności niecki stelażowej w przedmiotowym rozmiarze i zmiany na
nieckę  z  paneli  galwanizowanych  zmiana  ta  wymagać  dokonania  uzgodnień  autorskich,
inspektorskich,  inwestorskich,  które  wykona  na  własny  koszt  oferent.  Zamawiający  dopuszcza
formalną  możliwość  dostosowania  szerokości,  wysokości  i  długości  w  granicach  nieistotnego
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.
W przypadku braku dostępności niecki stelażowej w przedmiotowym rozmiarze dopuszcza się zamianę
na nieckę o regularnym kształcie i  wymiarach 12,5 x 25 m, wysokości  konstrukcyjnej  1,50-1,55 m
i  głębokości  wody  1,40  –  1,45  m.  Niecka  wykonana  będzie  z  modułowych  paneli  ze  stali
galwanizowanej  z  konstrukcją  wsporczą  samonośną  zdolną  przeciwdziałać  wszelkim  obciążeniom
wynikającym min. z naporu wody.  Niecka wykonana w systemie panelowym ze stali galwanizowanej
FE  P  02  G275-NA-CR  zgodnie  ze  standardem  UNI  EN  10142.  Grubość  stali  galwanizowanej
stanowiącej  konstrukcję  ścian  niecki  basenowej,  podpór,  łączników  i  narożników  wynosi  2  mm.
Konstrukcja  ścian  musi  posiadać  niezależne  ożebrowania  wzmacniające  od  strony  zewnętrznej:
poziome,  pionowe  tak  by  niecka  była  niecką  o  konstrukcji  samonośnej.  Wszystkie  elementy
wykonywane  ze  stali  galwanizowanej,  muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  w  procesie
cynkowania ogniowego. Szczelność systemu zapewnia prawidłowo zainstalowana folia  basenowa -
membrana  zbrojna  włóknem szklanym tworząca  szczelny  rękaw poprzez  spawanie  na  gorąco  na
zakładkę na miejscu budowy. Grubość foli basenowej PVC będzie wynosiła 1,5 mm z wewnętrznym
zbrojeniem włóknem szklanym.  Zamontowana  folia  basenowa  będzie  posiadała  powłokę  akrylową
odporną na działania promieni UV, grzyby i pleśń oraz będzie antypoślizgowa o minimalnej długości 12



m.  Spust  wody  odbywać  się  będzie  poprzez  odpływ  denny  lub  ścienny  (do  uzgodnienia  z
zamawiającym). Łączenie elementów ścian odbywa się poprzez skręcane ich na miejscu na uprzednio
przygotowanej  płycie żelbetowej  stanowiącej  dno niecki.  Modułowe panele ze stali  galwanizowanej
muszą  być  zgodne  z  polskim  prawem i  normami  dopuszczeń  dla  obiektów  publicznych  posiadać
świadectwa  i  certyfikaty  dla  poszczególnych  elementów  systemu takie  jak  atesty  PZH,  deklaracje
zgodności,  raporty  potwierdzające  prawidłowość  procesów  produkcyjnych  i  bezpieczeństwa
oferowanych produktów ISO 9001. Muszą posiadać raport badań z wytrzymałości paneli poddanych
obciążeniom  zmiennym,  stałym  i  sejsmicznym,  przeprowadzonym  przez  niezależne  laboratorium
badawcze,  które  potwierdza  bezpieczeństwo  wykonania  niecki  w  takiej  technologii. W  skład
kompletnego zestawu basenowego wchodzą wszystkie niezbędne rury, zawory, złącza niezbędne do
zmontowania systemu filtracji złożonego z filtrów umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie basenu 
w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną
umieszczone  w  budynkach  technologicznych  zbudowanych  na  obrzeżach  pomostów  okalających
baseny zgodnie z projektem budowlanym.
Niecka będzie posiadała liny torowe rozgraniczające 6 torów pływackich oraz systemowe linie torów na
dnie basenu w kolorze czarnym/ciemnym.

Basen rekreacyjny 1,5 m Niecka modułowa 
– panele ze stali galwanizowanej

Powierzchnia lustra wody/Wymiary ok.  312,5  m2/  ok.  12,5  x25  m  lub
wymiary 12,76 x 25,21 m

Głębokość basenu (wody) 1,40 – 1,45 m

Wysokość konstrukcji niecki 1,50  - 1,55 m

Objętość basenu ok. 453 m3

Obciążenie max.[os/h] 115

Wydajność instalacji [m3/h] 90

Filtracja:
 – ilość filtrów [szt.]
 – czas przewałowania pełnej objętości basenu [h]
 – prędkość filtracji [m3/h]
 – wydajność filtracji [m³/h]
 – średnica filtra [mm]
 – wysokość złoża [mm]

6 szt.
4 h
45 m3/h
105 m³/h
650 mm
1200 mm

Pompy:
 – ilość pomp [szt.]
 – moc pompy [kW]
 – wydajność pompy [m³/h]
 – wysokość słupa wody [m]
 – napięcie prądu elektrycznego [V]
 – przyłącza
Zabezpieczenie silnika pompy IP-55

6 szt.
1,5 HP (1,1 kW)
21 m3/h
10 m
400V 
1 ½ ”

Ilość skimmerów [szt.] 12 szt.

Drabinki [szt.] 4 szt.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
W celu zapobiegania korozji, zarówno stal stanowiąca konstrukcje niecki, jak i wszystkie inne elementy
wykonywane  są  ze  stali  i  są  zabezpieczone  antykorozyjnie  w  procesie  cynkowania  ogniowego
(galwanizacja).  Dla  zapewnienia  prawidłowego  rozprowadzenie  powłoki  antykorozyjnej  proces  jest



przeprowadzony w kąpieli cynkowej o temperaturze 400oC do 560oC. Proces cynkowania ogniowego
jest przeprowadzony po wykonaniu wszystkich otworów w panelach.
Proces zakładania powłoki antykorozyjnej jest przeprowadzony zgodnie z następującymi normami:
- UNE-EN ISO 1461:2009
- UNE-EN ISO 14713/99
- EN 21.461
- ISO R 1461.2
- NF A 91-121/2
- DIN 50.976
- BS 729
- ASTM A 123/A13M-02. 
MONTAŻ PANELI SYSTEMOWYCH
System  paneli  jest  łączony  pomiędzy  sobą  przy  zastosowaniu  systemowych  śrub  i  nakrętek
cynkowanych ogniowo. Do łączenia narożników używa się paneli narożnych 90 stopni wykonanych z
tego  samego  materiału.  Kotwienie  paneli  do  dna  żelbetowego  odbywa  się  przy  użyciu  kołków
systemowych z masą chemiczną (żywica) dostarczanych z konstrukcja metalową. Dodatkowo panele
ścienne  kotwione  są  do  zbrojonej  płyty  żelbetowej  przy  użyciu  systemu  wsporników  z  regulacją
umożliwiającego  doregulowanie  wymiarów  basenu  w  przypadku  niedokładnego  wykonania  płyty
dennej, lub błędów montażu.

Rys. Przykładowy widok panela galwanizowanego z wewnętrzną konstrukcją wsporczą. 
Fot. System regulacji paneli galwanizowanych w pionie.

DRABINKI SYSTEMOWE
W  basenie  zamontowane  będą  systemowe  drabinki  ze  stali  AISI-316  (wbudowane  
w konstrukcję ściany). Pochwyty drabinek ze stali nierdzewnej AISI-316. 
SYSTEM WSPORNIKÓW
Układ zamontowanych wsporników i mocowań basenu zapewnia wymaganą wytrzymałość basenu na
obciążenia oraz regulację położenia panela w pionie. Regulacja będzie możliwa zarówno w momencie
montażu,  jak  i  w  czasie  późniejszej  eksploatacji.  System  wsporników  paneli  posiada  możliwość
regulacji paneli w poziomie – regulacja wymiarów basenu. Wsporniki i panele montowane są do płyty
dennej poprzez kotwy chemiczne dostarczane z konstrukcją niecki.
SKIMMERY
Odbiór  wody  przelewowej  odbywać  się  będzie  poprzez  systemowe  skimmery  zamontowane  
w ścianach niecki - panelach. Skimmery A-202 wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316 z koszem ze
stali  nierdzewnej  wyjmowanym  w  celu  czyszczenia  z  przodu.  W  dwóch  skimmerach  przewidzieć
system przelewowy (awaryjny) z podłączeniem do kanalizacji i pływakowym systemem dopuszczania
wody świeżej. Przyłącze ssące d 63/50.
SPUST WODY
Odbywać się będzie  poprzez  odpływ zamontowany w ścianie  niecki  lub denny wykonany  z żywic
poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym z maskownicą ze stali nierdzewnej. Wyposażony w
uszczelkę do folii basenowej lub spust w ścianie niecki. Rozwiązanie do uzgodnienia z Zamawiającym.
DYSZE NAPŁYWOWE
Dla zapewnienia możliwie najlepszej cyrkulacji wody basenowej dysze napływowe będą umieszczone
w ścianach basenu w ilości 24 szt. Dysze dalekiego zasięgu posiadają regulację kierunku napływu



dzięki zastosowaniu ruchomej kulki. Dysze posiadają przyłącze gwintowane 11/2” wykonane ze stali
nierdzewnej. 
WYŁOŻENIE BASENU FOLIĄ ZBROJONĄ 
Szczelność  systemu zapewnia  prawidłowo  zainstalowana  folia  basenowa.  Grubość  foli  basenowej
PVC będzie  wynosiła  1,5  mm z  wewnętrznym zbrojeniem włóknem szklanym.  Zamontowana  folia
basenowa będzie posiadała powłoką akrylową. 

 
Rys. Proces montażu folii basenowej

Betonowe  dno  basenu,  po  wcześniejszym  wykończeniu  wylewką  wyrównującą  będzie  wyłożone
geowłókniną min 300 g, a następnie folią basenową. Łączenie odcinków foli wykonane będzie metodą
zgrzewania. Zgrzewanie foli będzie wykonane „na zakładkę” dając lepszą szczelność. Folia basenowa
zastosowana do wyłożenia niecki basenu będzie spełniać następujące cechy i będzie wyprodukowana
w oparciu standardy jak niżej. 

Cecha Norma Jednostka Wartość

Grubość DIN EN 1849 ‐2 mm 1,5 +/‐ 5%
Szerokość cm 200/165
Najwyższa siła pociągu DIN EN 12311‐2 N/50mm ≥1100
Odporność na rozerwanie DIN EN 12311‐2 % ≥18
Maks. wytrzymałość na rozerwanie DIN EN 12310‐2 N ≥220
Odporność na obciążenia statyczne DIN EN 12730 B 20kg/24h zdane

Zachowanie łamliwości w zimnie DIN EN 495 ‐ 5 ‐ 35ºC bez zarysowań

Tab. Wyniki badań folii basenowej

Właściwości foli basenowej jakie spełnić musi dostarczana w komplecie folia basenowa:
- powłoka pokryta akrylem,
- odporna na starzenie i wietrzenie,
- odporna na promienie UV,
- zgrzewana termicznie(zakaz stosowania rozpuszczalników przy łączeniu i czyszczeniu),
- odporna na zimno,
- brak możliwości rozwoju organizmów,
- folia wolna od metali ciężkich EN 71/3,
- CE, NFT, PZH,
-  odporna  na  standardowe  środki  do  pielęgnacji  basenu,  oraz  wody  przy  zachowaniu  instrukcji
pielęgnacji basenu oraz utrzymywaniu temperatury nie przekraczającej 32ºC.
KOLORYSTYKA WYŁOŻENIA FOLIĄ PVC

 
Rys. Folia basenowa wewnętrznie zbrojona włóknem szklanym.

Niecki  basenowe  zostaną  wyłożone  folią  PVC  grubością  1,5  mm  zbrojoną  włóknem  szklanym  z
powłoka  akrylową.  W  basenie  zaleca  się  wykonać  dno  i  ściany  w  kolorze  jasnoniebieskim  z
systemowymi liniami torów na dnie niecki.



Pytanie nr   3  :  
W dokumentacji projektowej załączonej do przetargu, w pliku „II.1.2 - II.1.48_opis architektury PT.pdf” -
Tom II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY w punkcie „4.4.3 Materiały wykończeniowe”
w akapicie „Sauna w kontenerze(budynek B7)” opisano wykonanie oraz materiały dla sauny suchej.
Opisane parametry sauny, nie mogą być wykorzystane do użytku publicznego. Zgodnie z „Wytyczne
dotyczące  wymagań  sanitarno-higienicznych  dla  saun”  opublikowanymi  przez  NARODOWY
INSTYTUT  ZDROWIA  PUBLICZNEGO  –  PAŃSTWOWY  ZAKŁAD  HIGIENY  sauny  w  postaci
pomieszczeń lub urządzeń, wykonanych w obiektach publicznych powinny spełniać parametry jak dla
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.  –  pomieszczenia  te  powinny  posiada  minimom  2,5  metra  wysokości  w  świetle,
niezależnie od tego czy sauna jest zamontowana wewnątrz czy na zewnątrz budynku/ Wykonawca
wnioskuje o przeprojektowanie wyżej wymienionego zakresu w celu dostosowania pomieszczeń do
obowiązujących  przepisów  oraz  umożliwienia  odbiorów  pomieszczeń  i  możliwości  oddania  do
użytkowania 
Odpowiedź:
Zaprojektowana sauna znajduje się w budynku tymczasowym nietrwale związanym z gruntem (sauna
kontenerowa/modułowa), który w świetle ma 2,5 m wysokości. 
Ustawa Prawo budowlane, Art.  3.  [Definicje] 5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to
rozumieć  obiekt  budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  w okresie krótszym od jego
trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,
obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymagań dla saun na który powołano się w pytaniu (NARODOWY
INSTYTUT  ZDROWIA  PUBLICZNEGO  –  PAŃSTWOWY  ZAKŁAD  HIGIENY  Zakład  Higieny
Środowiska)  –  wysokość  kabiny  saunowej  powinna  wynosić  od  1,9  m  do  2,5  m.
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-dotyczace-wymagan-sanitarno-higienicznych-dla-saun.
Zgodnie z Prawem Budowlanym zaprojektowana sauna kontenerowa jest budynkiem tymczasowym
nietrwale związanym z gruntem i tym samym nie obowiązuje tu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.
Jednocześnie w budynku saunowym nie przewiduje się dłuższego niż 2 godzinny dziennie pobytu tych
samych osób.
Zamawiający  dopuszcza  formalną  możliwość  zwiększenia  wysokości  budynku  kontenerowego  w
granicach nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (zwiększenie wysokości
o 2%) zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane a także wprowadzenia innych równoważnych
i  poprawiających  funkcjonalność  użytkową  kontenera  saunowego  rozwiązań  (np.  przeszklenia
w ścianach zewnętrznych).

Pytanie nr 4:
W związku z krótkim terminem realizacji inwestycji, wystąpieniem światowej pandemii COVID-19, która
wpłynęła na ograniczenie łańcucha dostaw co ma wpływ na brak dostępności na europejskim rynku
basenów stelażowych o głębokości 1,45 m prosimy o wyrażenie zgody na zamianę głębokości basenu
na 1,2m. Powyższa zmiana wpłynie na zmniejszenie ceny wśród potencjalnych oferentów, zmniejszy
późniejsze koszty eksploatacji oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 5:
Proszę o potwierdzenie, że materiał (folia) użyta do produkcji basenów musi posiadać atest PZH.
Odpowiedź:
Folia  basenowa użyta do produkcji  basenów musi  posiadać atest  PZH oraz być przeznaczona do
obiektów rekreacyjnych publicznych.
Zamawiający  akceptuje  również  certyfikaty  wydane  przez  inne  równoważne  jednostki  oceniające
zgodność. 
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