
Śrem, 4 lipca 2016 r. 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na 

„PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ” złożono następujące 

zapytania: 

1) PYTANIE: 

W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej, niniejszym pismem 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Oferentom kosztorysów w 

edytowalnej wersji ATH. Pozwoli to zaoszczędzić czas na „wklepywanie” 

kosztorysów do programów kosztorysowych a czas ten można poświęcić na 

analizę dokumentacji projektowej 

OPDOWIEDŹ: 

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania kosztorysów w wersjach 

edytowalnych ATH, w związku z tym nie zostaną one udostępnione na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

2) PYTANIE: 

Ponadto, z uwagi na fakt, że rozliczenie jest rozliczeniem ryczałtowym oraz 

Zamawiający nie będzie oceniać złożonych kosztorysów prosimy o zmianę SIWZ 

w tym zakresie w taki sposób by do oferty należało załączyć kosztorysy w formie 

uproszczonej oraz by jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą był zobowiązany do dostarczenia kosztorysów w formie 

szczegółowej np. najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kosztorysy w formie 

szczegółowej w sposób znaczący wpłyną na objętość ofert oraz nie sprzyja to 

środowisku naturalnemu.  

OPDOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

3) PYTANIE: 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie przynajmniej trzech przykładowych 

producentów central basenowych, posiadających w swojej ofercie urządzenia 

basenowe, spełniające wymogi projektowe oraz założenia SIWZ. W Państwa 



interesie jest podanie przynajmniej trzech dostawców urządzeń, gdyż opis SIWZ 

wskazuje tylko na jednego. 

OPDOWIEDŹ: 

Rolą projektanta jest zabezpieczyć interesy Zamawiającego, poprzez 

zastosowanie w projekcie sprawdzonych w długoletnim działaniu urządzeń, a nie 

badanie rynku na potrzeby firm wykonawczych.  

Warunek okazania referencji jest korzystny dla Zamawiającego i nie ogranicza 

konkurencji ponieważ na rynku europejskim jest wielu Dostawców mogących 

spełnić to kryterium. 

Dzięki zastosowaniu takiego kryterium projektant ma pewność, że zamontowane 

w obiekcie urządzenie będzie faktycznie urządzeniem dedykowanym do 

zastosowań basenowych. 

4) PYTANIE: 

Na podstawie dokumentacji projektowej stwierdzono, że w projekcie przewiduje 

się zastosowanie „central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych oznaczonych 

jako BDP 25+FC oraz BDP 140+FC”. Jednak zgodnie z oznaczeniem producenta 

(Astralpool) wspomniane urządzenia nie są centralami wentylacyjnymi tylko 

„osuszającymi pompami ciepła” (dehumidifying heat pumps), co istotnie 

ogranicza ich zastosowanie w świetle obowiązujących przepisów. 

Na przykład z danych technicznych (zawartych na stronie dystrybutora) dla 

urządzenia BDP 140+FC wynika, że urządzenie może pobierać 9000 m3/h 

powietrza zewnętrznego, podczas gdy pełna wydajność urządzenia wynosi około 

30000 m3/h. Oznacza to, że urządzenie może pobierać nie więcej niż 30% 

powietrza zewnętrznego. Taka konstrukcja stoi w sprzeczności z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 § 151 ustęp 5:  

„W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować układy 

regulacji umożliwiające w korzystnych warunkach pogodowych zwiększanie 

udziału powietrza zewnętrznego do 100%.” W urządzeniach BDP funkcja pracy 

przy 100% powietrza zewnętrznego nie jest możliwa, zatem urządzenie to nie 

spełnia wymogów ustawowych. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Urządzenie BDP 140 + FC jest urządzeniem hybrydowym łączącym w sobie dwa 

moduły - moduł pompy ciepła (dehumidifying heat pumps)  i moduł FREE 



COOLING (moduł wentylacyjny wywiewno-nawiewny). Automatyka 

urządzenia została zaprojektowana w taki sposób aby pracowało ono w trybie 

maksymalnej energooszczędności i zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, 

przepustnice powietrza zewnętrznego pracują w zakresie 0 - 100 % otwarcia. 

Dodatkowo, w związku z publicznym charakterem obiektu, zastosowano czujniki 

stężenia dwutlenku węgla , które w przypadku większej ilości osób w hali 

basenowej, zwiększą udział powietrza zewnętrznego nawet w przypadku kiedy 

automatyka zdecyduje o ekonomiczności redukcji ilości powietrza zewnętrznego.  

O stopniu otwarcia przepustnic decyduje algorytm sterownika Siemens , w funkcji 

energooszczędności układu.  

 

W nocy kiedy na obiekcie nie ma pływających urządzenie pracuje wyłącznie  

w funkcji energooszczędności z redukcją pracy wentylatorów.  

 

Jednocześnie informuje że dane ogólne zawarte w kartach produktów na stronie 

Dostawcy są danymi standardowymi, urządzenie zostało dostosowane do potrzeb 

konkretnego projektu.   

 5) PYTANIE: 

Zwraca się uwagę na wątpliwą zasadność stosowania „osuszającej pompy ciepła” 

gdyż nie ma ona uzasadnienia ekonomicznego. Na podstawie danych dla 

urządzenia BDP 140+FC zawartych na stronie dystrybutora można oszacować 

współczynnik wydajności pompy ciepła COP na poziomie około 3.5, co przy 

obecnym poziomie cen ciepła i energii elektrycznej może oznaczać, że 

zastosowanie takiej pompy ciepła w warunkach polskich jest nieopłacalne.  

Z danych na stronie wynika również że sprawność wymiennika krzyżowego dla 

urządzenia BDP 140+FC wynosi około 55%, co jest wartością rażąco niską, 

zważywszy choćby na fakt, że na podstawie obowiązującego w Polsce 

Rozporządzenia Komisji (UE) 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, wymienniki ciepła w 

systemach wentylacyjnych powinny mieć sprawność temperaturową wg. PN-EN 

308 na poziomie co najmniej 67%, a od 2018 roku nawet 73%. 

Również pobór energii elektrycznej przez osuszające pompy ciepła jest rażąco 

wysoki i przekracza nawet kilkukrotnie poziom zużycia energii elektrycznej 

generowanych przez klasyczne nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne.  

OPDOWIEDŹ: 

Odnośnie współczynnika COP układu: Podane w karcie technicznej informacje 

są danymi maksymalnymi, służącymi do doboru kabla zasilającego oraz urządzeń 

zabezpieczających. W normalnym układzie pracy ze względu na zastosowaną 



automatykę , pobór prądu urządzenia jest wielokrotnie mniejszy. Model The 

BDP-140 posiada 2 kompresory Danfoss SZ240 lub podobne. Pracujące zgodnie 

z zapotrzebowaniem układu (wilgotność powietrza po zmieszaniu). Standardowy 

pobór prądu układu wynosi ok 16 kW. , co daje COP około 5.  

Podana efektywność odzysku wymiennika jest średnią z poszczególnych okresów 

temperaturowych. W zimie efektywność wymiennika krzyżowego przekracza 

70%.  

Do dokumentacji projektowej zostanie dostarczona karta efektywności 

wymiennika krzyżowego w poszczególnych zakresach temperatur.  

Przy założeniu, że urządzenie hybrydowe odzyskuje energię ciepła utajonego na 

kondensatorze pompy ciepła, oraz odzyskuje ciepło jawne z usuwanego 

powietrza, nie ma bardziej ekonomicznych w zastosowaniu urządzeń,  

a poniesiony zwiększony koszt inwestycyjny zwraca się w ciągu paru lat  

(w zależności od warunków lokalnych). 

Urządzenie zawsze pracuje z uwzględnieniem energooszczędności, a w 

sytuacjach gorącego i wilgotnego lata, kiedy parametry powietrza zewnętrznego 

są mniej korzystne niż parametry hali basenowej i przewietrzanie nie przyniesie 

efektu asymilacji zysków wilgoci, jest jedynym sposobem na uzyskanie dobrych 

warunków klimatycznych w hali basenowej. 

6) PYTANIE: 

Mając powyższe na uwadze prosimy o weryfikację projektu wentylacji hali 

basenowej pod kątem zasadności rozwiązań technicznych, a także opisanie 

przedmiotu zamówienia w zakresie central wentylacyjnych przy pomocy 

obowiązujących normatywów dotyczących central wentylacyjnych oraz ich 

wyposażenia to jest norm: EN 13053, EN 308, EN 779, EN 13779 oraz EN 1886 

(parametry obudowy). 

OPDOWIEDŹ: 

Zaprojektowane urządzenie odpowiada standardom norm europejskich  

w zakresie zapytania. 

 

7) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast lamp UV rtęciowych 

średniego ciśnienia  urządzeń z amalgamatowymi  lampami  niskiego 

ciśnienia  (których żywotność jest wyższa ,  pobór mocy jest 2,5-3 razy mniejszy, 



a części zamienne są tańsze przy równie wysokiej skuteczności bakteriobójczej, 

sprawność do 40% ?) 

OPDOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp takich jak w projekcie lub 

równoważnych, pod warunkiem spełniania wszystkich parametrów. 

 

8) PYTANIE 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania dot. „Przebudowy budynku 

Pływalni Miejskiej” prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej 

Zamawiającego projektu szaf sterujących technologią SUW. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że projekt szafy sterującej technologią SUW sporządza 

Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii normami  

i wytycznymi. 

          

Prezes Zarządu 

         Daniel Cicharski 


