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PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na 

„PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ – III przetarg” 

złożono następujące zapytania: 

 

 

1) PYTANIE 

W dokumentacji SIWZ w pkt. 3.1 na stronie 4 w uwagach zamieszczono:  

UWAGA! 

Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił pisemne 

referencje, od minimum 3 basenów publicznych, że urządzenia oferowanego przez niego 

producenta centrali pracują tam nieprzerwanie od minimum 15 lat. 

 Przytoczony opis jednoznacznie wskazuje, iż istnieje tylko jeden producent  który może 

spełnić wszystkie wymagania SIWZ, a zatem brak jest możliwości zastosowania innych- 

równoważnych urządzeń. Takie postępowania godzi w podstawową zasadę Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych art. 7 ust. 1, mówiący o zachowaniu uczciwej konkurencji, a ponadto 

daje możliwości windowania cen danemu producentowi urządzenia.  

 Powołując się na powyższe oraz mając na uwadze  dobro Zamawiającego prosimy o 

zmodyfikowanie zapisów SIWZ pkt. 3.1 w następujący sposób:  

 UWAGA! 

Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił pisemne 

referencje, od minimum 3 basenów publicznych, że urządzenia oferowanego przez niego 

producenta centrali pracują tam nieprzerwanie od minimum 7 lat. 

 

OPDOWIEDŹ: 

Zamawiający zmodyfikuje zapisy pkt 3.1. w następujący sposób: 

 

„Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił pisemne 

referencje, od minimum 3 basenów publicznych, że urządzenia oferowanego przez niego 

producenta centrali pracują tam nieprzerwanie od minimum 7 lat.” 
 

2) PYTANIE: 

 

 W dokumentacji SIWZ w pkt. 3.1 na stronie 4 w uwagach zamieszczono:  

UWAGA!  

Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił pisemne 

referencje, od minimum 3 basenów publicznych, że urządzenia oferowanego przez niego 

producenta centrali pracują tam nieprzerwanie od minimum 15 lat.  
 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na treść jak niżej?  

Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił 



pisemne referencje, od minimum 3 basenów publicznych zrealizowanych na 

terenie Polski przez dostawcę/dystrybutora urządzeń. Dodatkowo 

dostawca/dystrybutor urządzeń osuszających wykaże się minimum 15 letnim 

doświadczeniem wraz listą referencyjną minimum kilkudziesięciu obiektów 

zrealizowanych na terenie Polski.  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu UWAG zawartych w pkt 3.1. SIWZ w 

brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę. Zapis otrzyma brzmienie: 

 

„Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił pisemne 

referencje, od minimum 3 basenów publicznych, że urządzenia oferowanego przez niego 

producenta centrali pracują tam nieprzerwanie od minimum 7 lat.” 
 

3) PYTANIE 

 

Czy ze względu m.in. na oszczędność energii, ekologię (brak rtęci w postaci płynnej), 

wyższą żywotność 12.000 h gwarantowana - 16.000 h oczekiwana, Zamawiający bierze 

pod uwagę możliwość zastosowania lamp UV niskiego ciśnienia o takiej samej 

skuteczności dezynfekcyjnej zamiast lamp UV średniego ciśnienia ? Rozwiązanie to jest 

powszechne stosowane na basenach publicznych. Lampy niskociśnieniowe nie tylko 

charakteryzują się nie tylko dużo niższym poborem energii ale koszty późniejszej 

eksploatacji są dużo mniejsze. Przy lampach niskociśnieniowych użytkownik może 

wymienić promiennik we własnym zakresie natomiast przy lampach 

średniociśnieniowych musi robić to przez autoryzowany serwis producenta, pozwala to 

zaoszczędzić kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie.  

 

ODPOWIEDŹ 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp niskociśnieniowych pod warunkiem 

zachowania takich samych parametrów dezynfekcyjnych. 

 

 

 

 


