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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz

Zmiana terminu otwarcia ofert

Dot.  zamówienia publicznego na: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie 
krytej pływalni Wodny Raj w Swarzędz”.

Do  siedziby  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający przekaże wykonawcy niezbędny sprzęt ratunkowy zgodny z obowiązującymi przepisami 
będący na wyposażeniu pływalni?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający  przekaże Wykonawcy  niezbędny sprzęt  ratunkowy zgodny z  obowiązującymi  przepisami 
będący na wyposażeniu pływalni.
Pytanie nr 2: 
Proszę określić sprzęt ratunkowy będący na wyposażeniu pływalni?
Odpowiedź nr 2:
Sprzęt ratunkowy znajdujący się na wyposażeniu pływalni to:
Kapoki – 2 szt.
Nosze pływające – 1 szt.
Koła ratunkowe – 2 szt. 
Boje ratownicze – 3 szt.
Żerdzie krótkie  - 3 szt.
Żerdzie długie – 5 szt.
Resuscytator ręczny AMBU – 1 szt.
Pytanie nr 3: 
Czy zamawiający powierzy wykonawcy wyposażenie apteczki i będzie je uzupełniał? 
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie powierzy wykonawcy wyposażenia apteczki. Zamawiający sam wyposaży apteczkę  i 
będzie ją uzupełniał wg zapotrzebowania na wniosek wykonawcy.
Pytanie nr 4: 
W jaki sposób będzie się odbywać oczyszczanie niecki basenów i codzienne mycie linii brzegowej? Czy 
jest wymagany do tego specjalistyczny sprzęt i chemia?
Odpowiedź nr 4:
Do obowiązków wykonawcy należy bieżące czyszczenie niecek basenowych z zanieczyszczeń, które mogą 
powstać w czasie kiedy klienci korzystają z basenu.
Codzienne mycie linii brzegowej będzie przeprowadzane po opuszczeniu hali basenowej przez klientów i 
zamknięciu  obiektu  (od  godz.  22.00).  Mycie  dotyczy  niecek basenu  rekreacyjnego  i  sportowego.  Do 
usuwania  tłustych  zabrudzeń  na  styku  linii  wodnej  służy  preparat  Alkasol  A,  którego  roztwór  jest 
przygotowywany przez zamawiającego. Procedurę mycia linii, środki ochrony osobistej oraz artykuły do 
mycia dostarcza Zamawiający.
Pytanie nr 5:
Co zamawiający rozumie pod pojęciem wykonywania innych prac – Rozdział 2 pkt 8 pkt. 20)? Jaki jest 
wykaz tych prac?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający  wykreśla  ppkt 20 z Rozdziału 2, z pkt 8.
Pytanie nr 6:
Co zamawiający rozumie pod pojęciem „bezwzględnie” - Rozdział 2 pkt.8 pkt. 21)? Postulujemy o jego 
wykreślenie jako nieadekwatne.
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wykreśla z Rozdziału 2 , z pkt 8 z ppkt 21 słowo „bezwzględnie” i nadaje nowe brzmienie 
zdaniu:  „ratownik wodny odpowiada za życie i bezpieczeństwo użytkowników basenów”.
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Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania 
ofert przetargowych do dnia  29. 11 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria 
Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 29. 11 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych  odpowiedzi 
w składanych ofertach.
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