
  

 
 
 
www.golcza.pl 
ug@golcza.pl 

 

Gmina Gołcza 
Gołcza 80, 32-075 Gołcza 

NIP:6591545880, REGON: 351555921 
tel./fax: 012/38-86-003 

 

Zamawiający: Gmina Gołcza,  Gołcza 80, 32-075 Gołcza 

 

Nr sprawy: RIR.271.2.2023 

  Gołcza, 14 luty 2023 r. 
 
 
     

Dotyczy postępowania pn. 
Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1 
 

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:  
Dla budynku technicznego związanego z technologią basenu, zgodnie z przedmiarem należy dostarczyć 
i zamontować złącze kablowe ZKB oraz tablice TB1 i TB2. Brak jest w dokumentacji schematów dla w/w 
urządzeń. Prośba o uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedź:  
W załączeniu schemat tablicy TB1 i złącza kablowego ZKB. Tablica TB2 stanowi element technologii 
wody basenowej. 
 
Pytanie 2:  
Prosimy o potwierdzenie, iż niecka basenu rekreacyjnego ma być zamontowana bez żadnych atrakcji. 
Pragniemy dodać, iż późniejsze ewentualne dołożenie atrakcji basenowych będzie znacznie droższe 
aniżeli wykonanie teraz ich na warsztacie producenta niecki. Jeśli Inwestor podtrzyma swoje stanowisko, 
prosimy o potwierdzenie, iż niecka ma jedynie składać się z 2 torów pływackich oraz 2 schodów. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niecka basenowa powinna zostać 
wykonana bez dodatkowych atrakcji wodnych, pozostałe elementy niecki basenowej powinny zostać 
wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 3:  
W związku z rezygnacją w zakresie atrakcji basenowych dla niecki rekreacyjnej prosimy o informację czy 
w zakres realizacji prac wchodzi wykonanie rurociągów zewnętrznych oraz wewnętrznych dla trakcji 
basenowych, dostawa urządzeń dla atrakcji basenowych, czy szafa sterująca ma być przewidziana pod 
montaż przyszłych urządzeń? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż w związku z rezygnacją z montażu dodatkowych atrakcji wodnych w niecce 
basenowej przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych do 
atrakcji wodnych, dostawy urządzeń do atrakcji wodnych, a także rozwiązań w szafie sterującej 
związanych z atrakcjami wodnymi. 
 
Pytanie 4:  
Zgodnie z dołączonym schematem oraz rzutem dla technologii basenowej wodnego placu zabaw, 
zabawki wodne nie mają pomp zasilających tylko są zasilane pompą obiegową filtra basenowego - 
prosimy o wyjaśnienie, czy takie rozwiązanie jest poprawne. 
 
Odpowiedź:  
Takie rozwiązanie jest poprawne i powszechnie stosowane przy tego typu realizacjach. Wodny plac 
zabaw nie ma stojącego lustra wody zatem nie ma możliwości wprowadzenia wody filtracyjnej dyszami 
dopływowymi. Ze względów ekonomicznych (głównie zużycia prądu) wodę tą dostarcza się pompą 
filtracyjną bez potrzeby montażu dodatkowych pomp przewidzianych dla samych atrakcji. Instalacja musi 
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zostać wyposażona w baterię zaworów regulacyjnych dostarczających do każdej atrakcji określoną przez 
producenta ilość wody. Pozostała część wody obiegowej kierowana jest do zbiornika przelewowego. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Termin składania i otwarcia ofert bez zmian.  
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