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Do wszystkich zainteresowanych, 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Modernizacja basenu wewnętrznego (dalej: „Roboty”), w 

zakres, której wchodzi realizacja dwóch zadań: 

• przebudowa wewnętrznej krytej pływalni „Aqua Park Łódź”, polegająca na wymianie 

trzech wanien jacuzzi na plaży basenu wewnętrznego (zadanie pierwsze), 

• budowa ścieżki Kneippa zlokalizowanej na półwyspie plaż wewnętrznych pomiędzy 

basenami rekreacyjnym o nieregularnych kształtach a sportowym w zachodniej hali 

basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4 

(zadanie drugie). 

  

Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego: 

 

1. Prosimy o wyjaśnienie ile obwodów oświetlenia LED na ścieżce Kneippa należy uwzględnić w 

wycenie – 12 sztuk (zgodnie ze schematem ideowym rys. E04) czy 6szt (zgodnie z rysunkiem 

PBW/11/A)? 

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 

 Ilość obwodów oświetlenia LED na ścieżce Kneippa – 6 szt. 

 

2. W projekcie, do zasilania taśm LED przyjęto zasilacze impulsowe. Z uwagi na niekorzystne 

warunki środowiskowe w których mają być zamontowane paski LED, należałoby zasilić obwody 

poprzez transformatory separacyjne. Zasilacze impulsowe nie mają bowiem separacji 

galwanicznej pomiędzy stronami AC/DC. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

transformatorów zamiast zasilaczy impulsowych? 
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 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie transformatorów separacyjnych 

 

3. W opisie projektu architektonicznego dotyczącego wymiany wanien, na stronie 9 punkt 15 – 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU, jest napisane: „Należy 

zabezpieczyć stalowy słup podpierający strop poprzez malowanie farbą pęczniejącą do klasy 

odporności ogniowej R 60”. Prosimy o wyjaśnienie o jaki słup chodzi i podanie jego parametrów 

(wymiary, rodzaj profili, lokalizacja). 
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 Omyłkowo wpisano w projekcie zabezpieczenie stalowego słupa podpierającego strop 

poprzez malowanie farbą pęczniejącą do klasy odporności ogniowej R 60 

 

4. Z uwagi na skomplikowany charakter wyceny, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert 

do dnia 6 grudnia 2022 roku. 
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 Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 grudnia 

2022 roku 


