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Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego  

w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego  

w Suchedniowie”.  
 

 

Nr postępowania nadany przez zamawiającego: GNI.271.6.2022.AJ 
Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00170561/01 

Data wszczęcia postępowania: 20.05.2022 r.  

Identyfikator postępowania BZP: ocds-148610-049ef9a2-c483-11ec-b879-9a86e5ac3946 

Identyfikator postępowania miniPortal: b2fed155-c271-4a2d-ab9d-96fc39516057 

 

Na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.  

 

Pytanie nr 1 

Czy projekt powinien zawierać procedurę  pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek 

aerozolu w strefie okołotężniowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że procedura pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek aerozolu  

w strefie okołotężniowej nie jest wymagana.  

 

Pytanie nr 2  

Jaka instytucja i jaką metodą zbada mikroklimat wokół wybudowanej tężni  

na obecność aerozolu o właściwościach i wielkości cząstki umożliwiający dotarcie do układu 

oddechowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia badań mikroklimatu wokół 

wybudowanej tężni.  

 

Pytanie nr 3 

Czy wypłata wynagrodzenia za wykonaną prace będzie uzależniona od pozytywnego wyniku 

badań na obecność aerozolu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty nie będzie 

uzależniona od pozytywnego wyniku badań na obecność aerozolu.  

 

Pytanie nr 4 

W jaki sposób będzie realnie  wytwarzany aerozol solankowy o wielkości respiralnej cząstek 

mając na uwadze fakt, że spływająca solanka  na kolumnę gałązek tarniny nie ma najmniejszych szans 

na wytworzenie aerozolu? Jest to prosta fizyka dotycząca napięcia powierzchniowego cieczy.  

Odpowiedź:  

                                   

 
 



Zamawiający informuje, że wybór technologii wytwarzania aerozolu solankowego należy do 

Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia i wyposażenie zgodne  

z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

Pytanie nr 5:  

Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu 

grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu wilgotnej tarniny, tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia 

epidemiologicznego? 

Odpowiedź:  

Sposób zabezpieczenia przed namnażaniem w/w drobnoustrojów należy do Wykonawcy 

robót. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego na pytanie nr 4, Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i wyposażenie, które będzie dostępne w przestrzeni publicznej. 

Urządzenia muszą spełniać wymagania zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa.  

 

Pytanie nr 6 

Jakie przewidziane są rozwiązania zabezpieczenia solanki przed namnażaniem groźnych 

drobnoustrojów w sieci do transportu wody solankowej, w zbiorniku, drewnianej konstrukcji ? 

Odpowiedź:  

Dobór rozwiązań zabezpieczenia solanki przed namnażaniem w/w drobnoustrojów leży po 

stronie Wykonawcy.  

Pytanie nr 7 

Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy aerozol 

solny (tężnia solna)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania wyłącznie technologii solankowej zgodnie  

z zamieszczoną dokumentacją projektową.   

 

Pytanie nr 8  

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji do przetargu - Załącznik nr 10 

Dokumentacja projektowa cz. 1. Na miniportalu nie został zamieszczony.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Rozdziale III pkt 12 SWZ (str. 13) ze 

względu na ograniczony rozmiar plików możliwych do zamieszczenia na stronie miniPortal, 

dokumentacja projektowa została opublikowana na stronie internetowej 

https://www.suchedniow.bip.doc.pl/ w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia powyżej 

130 000,00 zł, pod adresem:  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/index.php?wiad=140786  
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