Łódź, dnia 7 stycznia 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie basenu solankowego na wyspie pomiędzy basenem
sportowym i rekreacyjnym wewnętrznym oraz zsaprojektowanie dwóch dodatkowych wanien jacuzzi na
plaży w hali basenu wewnętrznego w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” – Nr sprawy ZP.Rb.7.2020
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z
2019 poz. 1843. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1. Czy w przypadku wybrania prawa opcji oferta ma zawierać dostawę wanien hydromasażu z
niezbędnym wyposażeniem czy nie?
•

•

Dokument SIWS w punkcie 4 mówi, że w przypadku wybrania prawa opcji w zakres będzie
dodatkowo wchodziło wykonanie roboty budowlanej pn: wykonanie dwóch dodatkowych
wanien jacuzzi na plaży w hali basenu wewnętrznego.
Dokument PFU w punkcie 1.1.2 ( strona 8 ) informuje: Zakup wanien ( gotowych urządzeń z
wyposażeniem ) (…) nie wychodzi w zakres zamówienia i będzie realizowane przez
Zamawiającego w ramach odrębnego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Zamawiającego będzie tylko i wyłącznie zakup samych wanien (na
obiekcie zamontowane są wanny ARENA SPA) i należy przewidzieć podłączenia technologiczne do takiego
typu wanien.
W związku z powyższym Zamawiającego nie chodziło o wykonanie dwóch dodatkowych wanien tylko ich
zamontowanie wraz z niezbędnym podłączeniami i uwzględnienie wszystkich urządzeń do systemu, każdej
wanien osobno tj. m.in. pompy, dmuchawy, filtr, zbiornik przelewowy, analizator, stacja dozowania, pompki
dozujące, dozowanie chloru gazowego, wraz z urządzeniem umożliwiającym dozowanie soli itd.
2. W PFU w punkcie 2.6 podpunkt Najważniejsze urządzenia technologiczne (…) Zamawiający w
kilku miejscach posługuje się nazwami handlowymi urządzeń lub wskazuje konkretnych
producentów.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i technologii uznanych za równoważne?
Odpowiedź Zamawiającego:
Mając doświadczenie w eksploatacji posiadanych już urządzeń, Zamawiający oczekuje montażu podobnych
urządzeń.
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Ponadto, zgodnie z rozdziałem III pkt 8 SIWZ:
„Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ, w szczególności opisie przedmiotu
zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy,
które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody,
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu
zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników
rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego
standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe
i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub
nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.”
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Pirek
/podpis /
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