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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2 
 

Gmina Gołcza, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z nadesłanymi pytaniami udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie 1:  
Z dokumentacji branży architektonicznej wynika, że pomieszczenie przeznaczone na montaż stacji uzdatniania wody 
basenowej ma wysokość w świetle 2,67 m. Technologia wody basenowej zaprojektowana jest w oparciu o filtry 
ciśnieniowe. Zaprojektowana przestrzeń techniczna jest zbyt niska na prawidłowy montaż i eksploatację filtrów 
ciśnieniowych. 
W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tworzywowych filtrów podciśnieniowych 
wypełnionych złożem wielowarstwowym. Wydajność instalacji oraz złoże filtracyjne zgodne z dokumentacją. Filtry 
podciśnieniowe są niższe i ich zastosowanie nie generuje potrzeby przeprojektowania przestrzeni technicznej. Filtracja 
podciśnieniowa jest technologią zużywającą mniej wody w celu płukania złoża filtracyjnego w stosunku do filtrów 
ciśnieniowych. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych na 
zasadach opisanych w załączniku Nr 1 do SWZ. Zaproponowane urządzenia technologii wody basenowej powinny 
charakteryzować się trwałością, bezawaryjnością, a także spełniać warunek ekonomicznej eksploatacji. 
 
Pytanie 2:  
Dokumentacja technologii wody basenowej zakłada montaż pomp obiegowych w układzie pionowym o wysokości 
podnoszenia 10 msw. Dobór pomp o wysokości podnoszenia jak w dokumentacji nie pozwala na prawidłowe 
przeprowadzenie procesów filtracji i płukania złoża filtracyjnego. 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż pomp w układzie poziomym z prefiltrem z tworzywa sztucznego oraz wirnikiem 
i korpusem pompy wykonanym ze stali nierdzewnej dobranych dla wysokości podnoszenia zapewniającej prawidłową 
pracę układów filtracyjnych. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych na 
zasadach opisanych w załączniku Nr 1 do SWZ. Zaproponowane urządzenia technologii wody basenowej powinny 
charakteryzować się trwałością, bezawaryjnością, a także spełniać warunek ekonomicznej eksploatacji. 
 
Pytanie 3:  
Czy Zamawiający dopuszcza w ramach zejścia dla osób niepełnosprawnych basenu rekreacyjnego dostawę i montaż 
demontowanego mobilnego basenowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych? 
 
Odpowiedź:  
Zejście dla osób niepełnosprawnych do niecki basenowej basenu rekreacyjnego wykonać należy zgodnie z 
założeniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Termin składania i otwarcia ofert bez zmian.  
 

 
/-/ Tomasz Błaut Zastępca Wójta Gminy Gołcza 
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