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„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Byczyna, dnia 8 września 2017 r. 

GP.2600.3.3.2017.Asz 
 

Wszyscy Wykonawcy  
 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, 

Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”. 

 
 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

Pytania: 

1. Zgodnie z podpisaną przez Gminę umową z Urzędem Marszałkowskim, wymogiem 
koniecznym jest wybudowanie oczyszczalni przydomowych zgodnych z normą PN EN 
12566-3+A2:2013. Norma ta określa, że konieczne jest wykonanie badań określonych 
normą i udokumentowanie tych badań raportami:  

 badania wodoszczelności, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z 
normą PN EN 12566-3+A2:2013 

 badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane, 
zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013, posiadającego elementy określone punktem 
B.5 normy 

 badania wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonanego przez laboratorium notyfikowane 
metodą określoną w aneksie C normy PN EN 12566-3+A2:2013 dla warunków 
gruntowych wilgotnych,  

 badania trwałości materiału, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z 
normą PN EN 12566-3+A2:2013,  

 badanie odporności na ogień, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z 
normą PN EN 12566-3+A2:2013, 

Czy w związku z powyższym, aby zabezpieczyć interes Zamawiającego, Wykonawcy muszą 
do oferty dołączyć ww raporty celem potwierdzenia (przed podpisaniem umowy), że 
oferowane oczyszczalnie przydomowe mogą być montowane zgodnie z wymogami Urzędu 
Marszałkowskiego? 
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Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania przydomowych oczyszczalni 
ścieków zgodnych z obowiązującą normą PN EN 12566-3+A2:2013. Wykonawca dołączy 
raporty z badań do oferty na etapie wezwania, przez Zamawiającego, najwyżej ocenionego 
Wykonawcy do złożenia dokumentów (zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych). 
 

2. Czy Zamawiający pozwala na zaoferowanie mu produktu nie posiadającego 
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych czy nie pozwala? 

Odpowiedź: Nie pozwala. 
 

3. Proszę o odpowiedź, jakich raportów dla oczyszczalni przydomowych na etapie przed 
podpisaniem umowy wymagać będzie od Wykonawcy Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał złożenia: 
 Raportu z badania wodoszczelności, wykonanego przez laboratorium notyfikowane 

zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013 
 Raportu badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium 

notyfikowane, zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013, posiadającego elementy 
określone punktem B.5 normy 

 Raportu badania wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonanego przez laboratorium 
notyfikowane metodą określoną w aneksie C normy PN EN 12566-3+A2:2013 dla 
warunków gruntowych wilgotnych,  

 Raportu badania trwałości materiału, wykonanego przez laboratorium notyfikowane 
zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013,  

 Raportu badanie odporności na ogień, wykonanego przez laboratorium notyfikowane 
zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013. 

Zamawiający sprecyzował w postaci tabelarycznej wymagania dotyczące parametrów 
użytkowych i technicznych oczyszczalni. Stanowią one załącznik nr …. do SIWZ. 

 
4. Czy wymaganym jest dołączenie do oferty kart katalogowych, deklaracji i 

dokumentów źródłowych dla nich dla oferowanych kluczowych wyrobów 
budowlanych? 

Odpowiedź: Tak. Wykonawca dołączy raporty z badań oraz oferty kart katalogowych, 
deklaracji i dokumentów źródłowych do oferty na etapie wezwania, przez Zamawiającego, 
najwyżej ocenionego Wykonawcy do złożenia dokumentów (zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych). 
 

 

Proszę o przesłanie odpowiedzi na pytania: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pracy oczyszczalni?  
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie mu badań wytrzymałości konstrukcyjnej 
wykonanych metodą inną niż określona w aneksie C normy PN EN 12566-3+A2:2013 
(który określa jedyne dopuszczalne metody badań wytrzymałości konstrukcyjnej dla 
oczyszczalni przydomowych) dla warunków gruntowych wilgotnych, jakie występują 
na terenie Gminy? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
 

3. Zakres prac obejmuje też zapewnienie miejsca do poboru próbek ścieków 
oczyszczonych (umowa z Urzędem Marszałkowskim, par. 5 ust. 2 "f"). Czy 
Zamawiający dopuszcza nie zaoferowanie mu tego elementu, czy też na etapie 
składania ofert należy udowodnić Zamawiającemu (poprzez złożenie deklaracji 
właściwości użytkowych) cechy i właściwości oferowanego produktu wraz z deklaracją 
właściwości użytkowych?  
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania miejsca (studzienek) do poboru próbek 
ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z zapisami umowy z Samorządem 
Województwa Opolskiego. Na etapie składania ofert, na wezwanie Wykonawcy najwyżej 
ocenionego do złożenia dokumentów, Wykonawca składa komplet dokumentów 
dotyczących tego elementu. 

 

Poproszę o odpowiedź na pytania: 

1. Czy pozwala się na zamontowanie studzienki do poboru próbek ścieków 
oczyszczonych która nie jest dopuszczona do obrotu jako wyrób budowlany?  

Odpowiedź: Nie pozwala. 
 

2. Jak udowodnić dla Gminy na etapie oceny ofert, że oferujemy dopuszczone do obrotu 
wyroby budowlane? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 

3. Jak oceniać będzie (na etapie oceny ofert) Gmina zgodność złożonej oferty z 
projektem i Stwior? Wykonawca może się pomylić i złożyć ofertę na dostawę np. 
szamb? Oferta zostaje przyjęta jako najtańsza i musi być jako taka wykonana? Jako 
Wykonawca stać będziemy na stanowisku obowiązku wykonania zadania z 
materiałów ujętych przez nas w ofercie/kosztorysie. 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 

4. W wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1292/11, KIO uznała, iż brak 
wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy 
uznać za niezgodność treści oferty z siwzpolegającą na niewłaściwym, tzn. 
niezgodnym z wymaganiami siwz, opisaniu przedmiotu dostawy. Czy w związku z 
tym, Wykonawca ma obowiązek w ofercie określić rodzaj i nazwę oferowanych 
oczyszczalni - nawet jeżeli oferuje oczyszczalnie zaprojektowane (a tym bardziej 
równoważne do zaprojektowanych) 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 

5. W którym momencie procedury przetargowej i w jaki sposób Zamawiający oceni 
zgodność oferty z SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 

Proszę o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Dotyczy umowy podpisanej przez Inwestora z Urzędem Marszałkowskim (par. 5, ust. 
2 litera „f”). Czy w związku z tym zapisem, Zamawiający wymaga zamontowania 
studzienki do poboru próbek ścieków oczyszczonych? Czy to może być sama rura 
przelotowa? Proszę określić rozwiązanie techniczne tego elementu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania studzienki do poboru ścieków surowych i 
oczyszczonych. Studzienki te muszą spełniać wymagania wyrobu budowlanego w rozumieniu 
aktualnych przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych. Z uwagi na inwestycję prowadzoną 
w trybie „zaprojektuj wybuduj” to wykonawca zaprojektuje rozwiązanie techniczne dla tego 
elementu. 
 

2. Na jakiej podstawie Zamawiający określi zgodność oferowanych wyrobów  z 
projektem względem art. 89 ust. 1 Pzp? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 
 

 

Stosownie do postanowień art. 38 ust.1 Ustawy PZP zwracam się do Państwa o wyjaśnienie 
treści SIWZ przedmiotowego zadania w następującym zakresie: 
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1. Czy Wykonawca może zaoferować oczyszczalnie przydomowe, które na dzień 
składania ofert nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu (deklaracji i 
kompletu raportów dla normy EN 12566-3? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane oczyszczalnie przydomowe posiadały 
dokumenty dopuszczone do obrotu zgodne z obowiązująca normą PN EN 12566-3+A2:2013. 
 

2. Jakich dokumentów będzie wymagał zamawiający celem określenia równoważności 
oferowanych oczyszczalni? Proszę podać parametry równoważności w formie 
tabelarycznej celem równego traktowania Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazał konkretnych, szczegółowych parametrów 
oczyszczalni. Podane zostały ogólne założenia i wymagania, które oczyszczalnie mają 
spełniać i od których nie ma odstępstwa. 
 

3. Czy pozwala się na zamontowanie studzienki do poboru próbek ścieków 
oczyszczonych która nie jest dopuszczona do obrotu jako wyrób budowlany? 

Odpowiedź: Nie pozwala. 
 

4. W wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1292/11, KIO uznała, iż brak 
wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy 
uznać za niezgodność treści oferty z SIWZ polegającą na niewłaściwym, tzn. 
niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu dostawy. Czy w związku z 
tym, Wykonawca ma obowiązek w ofercie określić rodzaj i nazwę oferowanych 
oczyszczalni - nawet jeżeli oferuje oczyszczalnie objęte PFU (a tym bardziej 
powołując się na rozwiązania równoważne)? 

Odpowiedź: Treść wskazanego orzeczenia dotyczy innej sytuacji faktycznej.  Oferta 
Wykonawcy - Zgodnie z treścią SIWZ. 
 
 

5. W którym momencie procedury przetargowej i w jaki sposób Zamawiający oceni 
zgodność oferty z SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 

6. Dotyczy umowy podpisanej przez Inwestora z Urzędem Marszałkowskim (par. 5, ust. 
2 litera „f"). Czy w związku z tym zapisem, Zamawiający wymaga zamontowania 
studzienki do poboru próbek ścieków oczyszczonych? Czy to może być sama rura 
przelotowa? Proszę określić rozwiązanie techniczne tego elementu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania miejsca (studzienek) do poboru próbek 
ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z zapisami umowy z Samorządem Województwa 
Opolskiego. Na etapie składania ofert, na wezwanie Wykonawcy najwyżej ocenionego do 
złożenia dokumentów, Wykonawca składa komplet dokumentów dotyczących tego elementu. 
 

7. Na jakiej podstawie Zamawiający określi zgodność oferowanych wyrobów z 
projektem względem art. 89 ust. 1 PZP? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 

 

 

1. Prosimy o potiwerdzenie, że nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych 
oraz skręcanych z uwagi na to, że może nastąpić niekontrolowane rozszczelnienie? 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymoga zbiorników monolitycznych? 

Odpowiedź: Tak potwierdza. Zamawiający wymaga zbiorników monolitycznych. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni zgodnie z 
aktualnie obowiązującą normą 12566-3+A2:2013? 

Odpowiedź: Tak potwierdza. 
 

3. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków operacji  typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
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tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach  Programu 
 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.Prosimy o potwierdzenie, że w związku z 
powyższym, a przede wszystkim w trosce o spełnienie warunków dofinasowania 
Zamawiajacy będzie wymagał dołączenia do oferty kompletnych raportów z badań na 
zgodnośc z normą 12566-3 jako dowód zgodności oferowanych oczyszczalni? 
Podkreślamy, że brak wymogu przedstawienia dowodu zgodności z normą, a co za 
tym idzie brak możliwości weryfikacji oczyszczalni pod kątem zgodności, naraża 
Zamawiajacego na utratę dofinansowania - tylko kompletne raporty wystawione 
przez niezależną jednostkę notyfikowaną są gwarantem legitymowania się 
oczyszczalni zgodnością z normą.Nadmieniamy, że zgodnie z paragrafem 4 ust 11 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020§ 4. Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków 
określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w 
ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej 
„ustawą”, spełnia następujące warunki:11) będzie zgodna z przepisami Unii 
Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w 
przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również 
zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych 
oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny;  

Odpowiedź: Tak potwierdza. 
 
4. Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz.U. 2003.153.1503. ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Podkreślamy, że ustawa uznaje za tajemnicę 
przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:-są 
nieujawnione do wiadomości publicznej,-posiadają wartość gospodarczą (na przykład 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)-
przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności.Czy w związku z powyższym Zamawiający odtajni dokumenty ofert które 
nie spełniają łącznie trzech przesłanek np. dysponują nimi konkurenci? 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
  

5. Norma PN-EN 12566-3+A2 w pkt 3.4. s. 9 stanowi, że „Rodzina to grupa wyrobów, 
dla której wybrana(-e), w celu dokonania oceny, właściwość(-ci) jest (są) podobna (-
e) dlawszystkich wyrobów z grupy. UWAGA 1 W definicji rodziny brane są pod uwagę 
co najmniej podobny kształt, wyposażenie, materiały i warunki użytkowania, a także 
zapewniona jest minimalna przepustowość hydrauliczna i minimalna wytrzymałość 
konstrukcji wszystkich wyrobów należących do rodziny. " 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z podaną definicją Zamawiajacy nie dopuści 
oczyszczalni które opierają się o zbiorniki o niepodobnym kształcie w ramach jednej 
rodziny oczyszczalni? 

Odpowiedź: Tak potwierdza. Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z wymaganą normą. 
 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuszcza złoże ruchome fluidalne 
(zawieszone))? 
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Złoże fluidalne uznawane są za system łączący cechy osadu czynnego i złóż 
biologicznych. Stanowią je lekkie kształtki wykonane z tworzyw sztucznych które są 
utrzymywane w toni ścieków przy użyciu sprężonego powietrza.  
Przez ostrożnośc na wypadek niuzasadnionych obaw Zamawiajacego co do złóż 
fluidalnych, uprzejmie informujemy, że na rynku sią dostępne przydomowe 
oczyszczalnie pracujące w technologii złożą fluidalnego, którym dzięki zastosowaniu 
pewnych rozwiązań konstrucyjnych efekt przedostowania się złoża pomiędzy 
komorami jest obcy. Chcąc nie być gołosłownym, ale też strzegąc rozwiązań 
konstrukcyjnych producentów, dopowiadamy, że wśród szeregu stosowanych 
rozwiązań stosowanych w celu zapobiegnięcia przedostawaniu się złoża do innych 
komór znajdują się m.in. specjalne siatki. Co więcej w odpowiedni sposób są 
zabezpieczone wszelkie połączenia rurowe pomiędzy komorami tak żeby 
unimożliwwić przedostanie plastikowych ksztąłtek, które stanowią złoże fluidalne - 
przecież kształtki są określonej średnicy i nie ma mozliwości ich przedostania jeśli 
otowory będą mniejsze. W efekcie złoże cały czas znajduje się w jednej komorze. 
Podkreślamy, że istotną przewagą złożą ruchomego fluidalnego nad złożem stałym 
jest brak konieczności okresowego czyszczenia złoża, któe powinno być wykonane 
jako usługa serwisowa, co wiąze się z kosztami dla przyszłych użytkowników. 
Złoże fluidalne należy do złóż samooczyszczających się dzięki temu, że są w ruchu. 
W związku z powyższym mając na uwadze obawy Zamawiajacego, a także chcąc 
zaoferować Zamawiającemu urządzenia z złożem niewymagającym żadnych zabiegów 
konserwacyjnych czy serwisowych, wnosimy o umożliwienia zaoferowania 
Zamawiajacemu oczyszczalni ze złożem fluidalnym pod warunkiem zagwarantowania 
nieprzemieszczania się złoża do innych komór, poprzez zastosowanie specjalnych 
zabezpieczeń. Nadmieniamy, że dopuszczeni złoża fluidalnego oprócz tego, że jest 
korzystne dla Zamawiającego z racji przewagi złozą fluidalnego nad złożem stałym, 
to dodatkowo pozwala Zamawiającemu użyskać więcej konkurencyjnych ofert - 
oczyszczlani o wskazanych przez Zamawiajacego parametrach i ze złożem stałym jest 
bardzo mało na rynku, żeby nie powiedzieć, że zgodnie z naszą wiedzą jest to jeden 
producent.  
W przypadku odmowy powołując się na:  
W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego, 
mogących ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, Zamawiający winien 
wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach przez niego określonych umożliwia mu 
realizację celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne. (wyrok Krajowej 
Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09). [...] należy pamiętać, 
że zamawiającemu wolno wprowadzać tylko takie warunki, które są mu niezbędne. W 
przypadku kontroli zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie postępowania muszą umieć uzasadnić wszystkie wymogi zawarte w 
opisie przedmiotu zamówienia. Każdy zapis odnoszący się do parametrów, 
funkcjonalności czy wyglądu, zawarty w SIWZ, który nie jest rzetelnie uzasadniony, 
może zostać uznany za nieprawidłowość powodującą ograniczenie konkurencji. 
(REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014)  
prosimy o uzasadnienie niedopuszczenia złoża ruchomego fluidalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowana przydomowa oczyszczalnia ścieków była 
wykonana w żądanej przez niego technologii (SBR). Jeśli przedstawiona w pytaniu 
oczyszalnia jest oczyszczalnią z wykorzystaniem tego typu technologii Zamawiający 
dopuszcza taką oczyszczalnię. Z racji tego że Zamawiający posiada przydomowe 
oczyszczalnie ścieków wykonane w technologii SBR na terenie gminy (w e wskazanych w 
inwestycji miejscowościach) Zamawiający wymaga aby oferowane oczyszzalnie wykonane 
były w tej technologii tak by stanowiły jednorodny system oczyszczania ścieków 
komunalnych z nieruchomości na terenie gminy. 
 

7. Zgodnie z normą 12566-3 w zakresie wytrzymałości konstrukcji w raporcie podaje się 
maksymalną wysokość zasypki zbiornika. Prosimy o określenie wymaganej wysokości 
zasypki. Prosimy o doprecyzowanie czy podana wartość zasypki dotyczy wartości 
mierzonej od dna oczyszczalni do poziomu terenu czy od górnej podstawy (płaszcza) 



 

 

oczyszczalni do poziomu terenu. P
podają wysokość zasypki jako dwa inne parametry.
Czy w związku z podany niżej zapisem SIWZ Zamawiający będzie wymagał 
oczyszczalni legitymującej się raportem wytrzymałościowym, z któego wynika, że jest 
możliwy montaż oczysz
terenu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania przydomowej oczyszczalni zgodnie z normą 
PN EN 12566-3+A2:2013. 
 

8. W związku z podanym nizej zapisem SIWZ, prosimy o skonkretyzowanie wymagań tj. 
Czy Zamawiajacy wymaga oczyszczalni pracujących w trybie ciągłym tj. bez urządzeń 
sterujących i elektrozaworów czy oczyszczalni z urządzeniem sterującym i 
elektrozaworami? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oczyszczalni z urządzeniem sterującym i 
elektrozaworami. 
 
9. Prosimy o podanie podstawy prawnej wymogu poniżej?

Czym się rózni dla Zamawiajacego gwarancja na oczyszczalnie 15 lat z i bez 
poświadczenia przez laboratorium notyfikowane, skoro w każdym wypadku 
Zamawiającemu zostanie udzlona wymaga gwarancja?
W przypadku podtrzymania wymogu powołując się na:
W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego, mogących 
ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, Zamawiający winien wykazać, że wyłącznie 
produkt o parametrach przez niego określony
w postępowaniu o zamówienie publiczne. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 
stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09). [...] należy pamiętać, że zamawiającemu wolno 
wprowadzać tylko takie warunki, które są mu niezbędn
zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania muszą 
umieć uzasadnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Każdy zapis 
odnoszący się do parametrów, funkcjonalności czy wyglądu, zawarty
jest rzetelnie uzasadniony, może zostać uznany za nieprawidłowość powodującą 
ograniczenie konkurencji. (REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy 
udzielaniu zamówień publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014)
prosimy o uzasadnienie. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił wymóg.

 

Pytanie 1 
 
Zgodnie z zapisami SIWZ, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowej między innymi  w zakresie 
niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie
właściwości funkcjonalno-użytkowe , punkcie Projektowanie 

oczyszczalni do poziomu terenu. Prośbę swą motywujemy tym, iż róż
podają wysokość zasypki jako dwa inne parametry. 
Czy w związku z podany niżej zapisem SIWZ Zamawiający będzie wymagał 
oczyszczalni legitymującej się raportem wytrzymałościowym, z któego wynika, że jest 
możliwy montaż oczyszczalni z zasypką 1,2 m mierzonej od wlotu do powierzchni 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania przydomowej oczyszczalni zgodnie z normą 

W związku z podanym nizej zapisem SIWZ, prosimy o skonkretyzowanie wymagań tj. 
amawiajacy wymaga oczyszczalni pracujących w trybie ciągłym tj. bez urządzeń 

sterujących i elektrozaworów czy oczyszczalni z urządzeniem sterującym i 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oczyszczalni z urządzeniem sterującym i 

9. Prosimy o podanie podstawy prawnej wymogu poniżej? 

Czym się rózni dla Zamawiajacego gwarancja na oczyszczalnie 15 lat z i bez 
poświadczenia przez laboratorium notyfikowane, skoro w każdym wypadku 
Zamawiającemu zostanie udzlona wymaga gwarancja? 

przypadku podtrzymania wymogu powołując się na:  
W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego, mogących 
ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, Zamawiający winien wykazać, że wyłącznie 
produkt o parametrach przez niego określonych umożliwia mu realizację celu założonego 
w postępowaniu o zamówienie publiczne. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 
stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09). [...] należy pamiętać, że zamawiającemu wolno 
wprowadzać tylko takie warunki, które są mu niezbędne. W przypadku kontroli 
zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania muszą 
umieć uzasadnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Każdy zapis 
odnoszący się do parametrów, funkcjonalności czy wyglądu, zawarty
jest rzetelnie uzasadniony, może zostać uznany za nieprawidłowość powodującą 
ograniczenie konkurencji. (REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy 
udzielaniu zamówień publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014)

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił wymóg. 

Zgodnie z zapisami SIWZ, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowej między innymi  w zakresie dokumentacji hydrogeologicznej dla 

niezbędnym zakresie, natomiast w PFU w rozdziale 
użytkowe , punkcie Projektowanie , Zamawiający wymaga , aby 

 

Strona 7 z 14 

ywujemy tym, iż różni producenci 

Czy w związku z podany niżej zapisem SIWZ Zamawiający będzie wymagał 
oczyszczalni legitymującej się raportem wytrzymałościowym, z któego wynika, że jest 

czalni z zasypką 1,2 m mierzonej od wlotu do powierzchni 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania przydomowej oczyszczalni zgodnie z normą 

W związku z podanym nizej zapisem SIWZ, prosimy o skonkretyzowanie wymagań tj. 
amawiajacy wymaga oczyszczalni pracujących w trybie ciągłym tj. bez urządzeń 

sterujących i elektrozaworów czy oczyszczalni z urządzeniem sterującym i 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oczyszczalni z urządzeniem sterującym i 

 
Czym się rózni dla Zamawiajacego gwarancja na oczyszczalnie 15 lat z i bez 
poświadczenia przez laboratorium notyfikowane, skoro w każdym wypadku 

W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego, mogących 
ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, Zamawiający winien wykazać, że wyłącznie 

ch umożliwia mu realizację celu założonego 
w postępowaniu o zamówienie publiczne. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 
stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09). [...] należy pamiętać, że zamawiającemu wolno 

e. W przypadku kontroli 
zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania muszą 
umieć uzasadnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Każdy zapis 
odnoszący się do parametrów, funkcjonalności czy wyglądu, zawarty w SIWZ, który nie 
jest rzetelnie uzasadniony, może zostać uznany za nieprawidłowość powodującą 
ograniczenie konkurencji. (REKOMENDACJE postępowań antykorupcyjnych przy 
udzielaniu zamówień publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014)  

Zgodnie z zapisami SIWZ, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 
dokumentacji hydrogeologicznej dla 

natomiast w PFU w rozdziale Ogólne 
, Zamawiający wymaga , aby 
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wykonawca „ dokonał analizy przeprowadzonych na zlecenie Gminy w 2012 i 2015 r., badań 
geologicznych terenu inwestycji „ 
W związku ze znacznymi różnicami w tym zakresie ( zakres dokumentacji hydrogeologicznej 
określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze), a zapis w PFU wskazuje, że gmina posiada 
badania geologiczne dla terenu inwestycji, wnioskujemy o precyzyjne określenie wymagań 
Zamawiającego w tym zakresie.  
Wymaganie opisane w SIWZ nie jest konieczne dla prawidłowego przygotowania projektu 
technicznego i jednocześnie zdecydowanie wydłuża proces inwestycyjny oraz podnosi koszty 
realizacji zadania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający opublikuje posiadane przez niego badania geologiczne gruntu. Wykonawca 
zobligowany jest do wykonania na etapie projektowania pozostałych badań jak również 
dokonania analiz posiadanej przez Gminę dokumentacji.  
 
Pytanie 2  
 
Zgodnie z zapisami SIWZ, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowej między innymi  w zakresie aktualnych  map do celów 
projektowych.  
Czy Zamawiający będzie wymagał map do celów projektowych, czy sytuacyjno – 
wysokościowych do celów opiniodawczych? .  
Wymaganie opisane w SIWZ nie jest konieczne dla prawidłowego przygotowania projektu 
technicznego i jednocześnie zdecydowanie wydłuża proces inwestycyjny oraz podnosi koszty 
realizacji zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dokumentacje zostały wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 
 
Pytanie nr 3 
 
Zamawiający wymaga, by etap I- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, wykonaniem 9 oczyszczalni ścieków w 
Byczynie został ukończony do  20 października 2017 r. Jednocześnie Zamawiający 
wyznaczył termin składania ofert na dzień 6.09.2017, a termin związania ofertą na 30 dni. 
Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy map do celów projektowych oraz 
dokumentacji hydrogeologicznej dla niniejszej inwestycji ( o których mowa w pytaniach 
powyżej). 
Wskazany termin nie jest możliwy do spełnienia, biorąc pod uwagę następujące czynniki 

Termin związania oferta 30 dni, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert, 

Czas niezbędny na podpisanie umowy Zamawiający –Wykonawca, 
Czas niezbędny na pozyskanie map – w zależności od ich rodzaju ( mapy do celów 

projektowych czy do celów opiniodawczych ) 
Czas przygotowana projektów i uzgodnienie ich z mieszkańcami i Zamawiającym 
Czas uzgodnień projektów w Starostwie Powiatowym. 

Zakładając,( optymistycznie) że Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania projektów 
technicznych na mapach do celów projektowych oraz wykonania dokumentacji 
hydrologicznej, a procedura przetargowa zostanie rozstrzygnięta do końca miesiąca 
września, to na  zrealizowanie I etapu, Zamawiający przeznaczył 20 dni, czyli mniej niż 
ustawowy termin dany Starostwu Powiatowemu na uzgodnienie dokumentacji składanej w 
trybie zgłoszenia robót.  
W związku z powyższym wnioskujemy o rzetelne przeanalizowanie terminów niezbędnych 
przy wykonywaniu poszczególnych czynności i wskazanie realnego terminu wykonania                         
I etapu inwestycji.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania I etapu inwestycji do dnia 10 grudnia 
2017 r. 
 
Pytanie 4 
 
Dotyczy opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
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W SIWZ, w opisie  kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, do oceny kryteriów – jako 
jedno z 2 kryteriów uznał  „okres gwarancji” Opis kryterium jednoznacznie wskazuje, że 
Zamawiający , aż 40 % wagi oceny przeznaczył na to kryterium, wskazując:  

Gwarancja minimum 6 lat – 0 pkt. 
Gwarancja 7 lat – 10 pkt. 
Gwarancja 8 lat – 20 pkt. 
Gwarancja 9 lat – 30 pkt. 
Gwarancja 10 lat i więcej – 40 pkt. 
Wynika z tego, że gwarancją mają być objęte zarówno roboty budowlane, jak i  gwarancja 
na urządzenia w tym na urządzenia elektryczne. Dla Wykonawcy, rzetelnie określającego 
swoją odpowiedzialność, jest to kryterium krzywdzące, bowiem na urządzenia elektryczne 
może on otrzymać gwarancję od producenta na 24 miesiące.  

Czy w zawiązku z tym Zamawiający przewiduje możliwość uszczegółowienia tego kryterium 
tak by oddzielnie opisać gwarancje na bioreaktor, roboty budowlane i urządzenia 
elektryczne. Takie usytuowanie kryteriów powoduje, że Wykonawca może w sposób 
odpowiedzialny  udzielić gwarancji na bioreaktor ( zgodnie z oświadczeniem producenta), 
roboty  budowlane     ( zgodnie z własnym doświadczeniem ) i urządzenia elektryczne 
(zgodnie z oświadczeniem producenta).  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja obejmowała zarówno roboty 
budowlane jak również wyroby i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót. To Wykonawca oferuje czas gwarancji dla wykonanych robót. 

Pytanie nr 5  

Dotyczy dopuszczenia rozwiązania równoważnego  

Zamawiający w SIWZ stwierdza, że „ dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych 
materiałów niż określone w dokumentacji projektowanej o nie gorszych parametrach od 
zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winne być                               
w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego”.  
W związku z faktem ,że postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie „ zaprojektuj                     
i wybuduj” , powoływanie się przez Zamawiającego na dokumentacje projektową nie 
znajduje odzwierciedlenia w dokumentacji przetargowej.  
Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg opisany powyżej, a nie mający odzwierciedlenia                             
w dokumentacji przetargowej? 
Jeżeli tak, to jakich certyfikatów oczekuje Zamawiający w stosunku do materiałów?  
Jeżeli tak, to w jaki sposób wykonawca ma wykazać, że  cytat:  oferowane przez niego 
materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”? 
 
Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ. 
 
Pytanie 6  
 
W PFU w rozdziale Ogólny opis przedmiotu zamówienia i dalej na kolejnych stronach PFU, 
Zamawiający wymaga, by oczyszczalnie spełniały wymogi normy zharmonizowanej                      
PN-EN 12566-3+A1:2009. Obecnie obowiązującą normą jest  PN-EN 12566-3+A2 :2013.  
 
Czy Zamawiający zaakceptuje biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii 
wskazanej w PFU spełniające wymogi obecnie obowiązującej normy zharmonizowanej                          
PN-EN 12566-3+A2 :2013 ?.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w 
technologii wskazanej w PFU spełniających wymogi obowiązującej normy PN-EN 12566-
3+A2 :2013 
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Pytanie 7  
 
W PFU w rozdziale Ogólny opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający stwierdza                        
„ Urządzenie powinno być bezobsługowe, tzn. napowietrzanie ścieków w oczyszczalni jest 
procesem w cyklu pracy oczyszczalni , przy użyciu np. automatyki, zaworów regulacyjnych” 
Czy Zamawiający zaakceptuje biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii 
wskazanej w PFU, będące, zgodnie z wymaganiami urządzeniem bezobsługowymi,                           
w których napowietrzanie ścieków w oczyszczalni jest procesem ciągłym w cyklu pracy 
oczyszczalni , bez użycia automatyki , zaworów regulacyjnych , lecz z użyciem pompowni 
ścieków oczyszczonych jeśli będzie wymagana? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w 
technologii określonej w PFU (SBR).  
 
 
Pytanie 8 
 
W PFU , Zamawiający wymaga instalacji oczyszczalni, w gospodarstwach o liczbie 
mieszkańców od 1 do ponad 24. Wymóg , by poszczególne typy oczyszczalni obsługiwały                      
w przypadku  

a. gospodarstwa od 1 do 6 osób 
b. gospodarstwa 7 do 24 osób 
c. gospodarstwa pow. 24 osób  

jest opisany nieprecyzyjnie. W związku z tym prosimy o podanie : 
a. jednostkowej ilości ścieków przypadającej  na 1RLM/d, jaką należy przyjąć przy 

doborze urządzenia , 
b. wykazu gospodarstw jedynie z danymi dotyczącymi ilości osób zamieszkałych                             

w poszczególnych gospodarstwach. 
Otrzymanie takich danych pozwoli każdemu potencjalnemu wykonawcy, na dokładne 
wyliczenia przepustowości oczyszczalni dla każdego gospodarstwa z zachowaniem  
współczynnika nierównomierności godzinowej i współczynnika nierównomierności dobowej, 
mających znaczenie przy określaniu wielkości oczyszczalni (minimalne wymagania),                                     
a w konsekwencji wpływające  na jakość pracy urządzenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający przyjął do obliczeń jednostkową ilość 1RLM/d 90l/osobę/d i 
udostępnił w załączniku do PFU wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z 
ilością osób w poszczególnych gospodarstwach. 
 
Pytanie 9  
 
W PFU , Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi               
„ prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia „  Taki zapis jest bardzo nieprecyzyjny, bowiem nie wskazuje charakteru                              
i zakresu prac, co może mieć wpływ na prawidłowość sporządzenia oferty. Dokumenty, 
będące załącznikami do umowy Gminy z PROW wyraźnie wskazują, że „Niejednoznaczny 
opis przedmiotu zamówienia” to niezgodność z art. 29 ust. 1 Pzp poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą 
niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 
wymagań                                i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. Może to skutkować sankcjami opisanymi w załącznikach nr 5 i 5a do umowy o 
dofinansowanie .  
Dlatego też wnioskujemy o uzupełnienie tego zapisu o wykaz konkretnych robót jakich 
będzie wymagał Zamawiający, np.  

a.  likwidacja szamb – ilość sztuk 
b. demontaż i odtworzenie kostki chodnikowej – ilość m2 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca przyjął pewną wartość kosztów 
pośrednich szacowanych przez niego na wykonanie likwidacji szamb (np. w przypadku 
umiejscowienia przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscu szamba) oraz odtworzenia i 
demontażu kostki chodnikowej lub innej nawierzchni ciągów utwardzonych. 

 
 

Pytanie 10 
W  PFU, Zamawiający wymaga budowy przyłącza kablowego YKY 3x2,5 mm z istniejącej 
instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni wraz z 
zabezpieczeniem bezpiecznikowym ….. „  
Taki zapis jest bardzo nieprecyzyjny, bowiem nie wskazuje zakresu prac, co może mieć 
wpływ na prawidłowość sporządzenia oferty. Dokumenty, będące załącznikami do umowy  z 
PROW wyraźnie wskazują, że „Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia” to 
niezgodność z art. 29 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 
niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i 
niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań  i okoliczności 
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Może to skutkować sankcjami 
opisanymi w załącznikach nr 5 i 5a do umowy o dofinansowanie .  
W związku z tym wnosimy o precyzyjne określenie zakresu prac związanych z budową 
przyłącza kablowego. Naszym zdaniem na etapie PFU precyzyjnym zapisem może być  
„budowa przyłącza kablowego YKY 3x2,5 mm , z najbliższego punktu istniejącej instalacji za 
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni wraz z zabezpieczeniem 
bezpiecznikowym ….. „  
Dodanie słów ‘z najbliższego punktu” pozwoli na uniknięcie sytuacji konfliktowych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą . 
 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pytanie 11  
 
Umowa o przyznaniu pomocy w Zobowiązaniach Beneficjenta stwierdza „ w przypadku 
budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapewnienia miejsca poboru 
próbek surowych i oczyszczonych ścieków”  
Czy Zamawiający będzie wymagał, by zarówno projekt jak i instalacja zapewniały miejsca 
poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków ? 
Odpowiedź: Tak. 
 

 

Zamawiający wymaga zaprojektowania oczyszczalni przydomowych zgodnych z normą PN 
EN 12566-3+A2:2013. Jednocześnie - oczyszczalnie takie posiadają różne sterowniki (lub 
też mogą to być zawory np. ręczne, których regulacji musi wykonywać osoba 
doświadczona).  

1. Proszę o informacje, jakie cechy powinien posiadać sterownik oczyszczalni? W 
szczególności - czy podzespoły (i jakie) powinny mieć możliwość wymiany niezależnie 
od całego sterownika?  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby sterownik posiadał minimum funkcje: kontroli czasu 
pracy dmuchawy, kontroli pracy elektrozaworów, trybu pracy urlopowej. Ponadto sterownik 
powinien posiadać możliwość wymiany (niezależnej) każdego zaworu. 
 

2. W jaki sposób sterownik powinien komunikować poprawność pracy kluczowych 
elementów wyposażenia (elektrozaworów, dmuchawy)? 

Odpowiedź: Sterownik musi posiadać systemowe (wewnętrzne) powiadamianie o 
pracykażdego kluczowego elementu oddzielnie (zasilanie główne, praca dmuchay, praca 
elektrozaworów). Sterownik powinien posiadac zabezpieczeni przeciwpirzepięciowe. 
Poprawna praca oczyszczalni powinna być komunikowana przynajmniej zewnętrznym 
powiadomieniem LED. Tryb pracy urlopowej musi być również komunikowany przynajmniej 
takim powiadomieniem. 
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3. W jaki sposób powinna zachodzić kontrola pracy oczyszczalni (sterownika) przez 

użytkownika?  
Odpowiedź: Użytkownik musi mieć kontrolę nad praca oczyszczalni (czas pracy dmuchawy, 
czas pracy elektrozaworów) w sposób zdalny bez konieczności otwierania pojemnika 
technicznego. 
 
 

4. Czy na etapie oceny ofert Zamawiający będzie sprawdzał wymagane cechy 
(parametry) oczyszczalni i sterownika? W jakiej formie będzie to (sprawdzenie cech 
oczyszczalni i sterownika) realizowane?  

Odpowiedź: Na etapie badania ofert, zgodnie z treścią SIWZ oraz na etapie realizacji 
inwestycji. 
 

5. W jaki sposób Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca zaoferował mu to, co jest 
wymagane przetargiem, a nie np. zbiorniki szamb lub osadniki gnilne? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ. 
 
 

6. Proszę o informację, jak Zamawiający oceni oferty (i kiedy) pod katem art. 89 ust 1 
pzp?  

Odpowiedź: Tak. 
 

7. Czy możemy zaoferować dzisiaj tylko cenę kontraktu, a dopiero na etapie budowy 
uzgadniać zakres materiałowy z inspektorem nadzoru? 

Odpowiedź: Tak, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez zamawiającego 
w stosunku do wymaganych przez niego dokumentów wskazanych w SIWZ. 
 

 

Stosownie do postanowień art. 38 ust.1 Ustawy PZP zwracam się do Państwa o wyjaśnienie 
treści SIWZ przedmiotowego zadania w następującym 
zakresie: 
1. W rozdziale 19 SIWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY I ZABEZPIECZENIA 
ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY Zamawiający umieścił zapis w następującym 
brzmieniu: "Ustalono zabezpieczenie w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie, należy wnieść w całości, za cały okres objęty zabezpieczeniem najpóźniej w 
dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem!)". Czy zamawiający skoryguje zapisy SIWZ 
dostosowując je do przepisów art. 151 ust. 2 Ustawy PZP różnicując całość zabezpieczenia 
na gwarancję należytego wykonania umowy oraz gwarancję usunięcia wad i usterek? 
Prosimy też o potwierdzenie przez zamawiającego stosowania zapisów art. 151 ust. 1 w 
zakresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 
 
Odpowiedź: 
Art. 151 odnosi się do zwrotu zabezpieczenia, a nie formy i czasu jego wniesienia. 
Oczywistym jest, że Zamawiający będzie stosował ustawowe zapisy (art. 151 ust. 1) w 
odniesieniu do zwrotu zabezpieczenia.  

 

 

1. W PFU pojawia się wymóg zgodności przydomowych oczyszczalni ścieków z normą 
PN-EN 12566-3+A1:2009. Aktualnie obowiązującą normą zharmonizowaną jest: EN 
12566-3+A2:2013. Czy Zamawiający wymaga aby przydomowe oczyszczalnie 
ścieków spełniały normę PN-EN 12566-3+A2:2013? 

Odpowiedź: Tak. 
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2. W PFU pojawiają się wymogi technologii przydomowych oczyszczalni ścieków: osad 
czynny ze złożem biologicznym. Czy Zamawiający dopuszcza inne technologie pracy 
oczyszczalni? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
 

3. W celu zminimalizowania kosztów eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 
tzn. wywozu osadów z oczyszczalni nie częściej niż raz na 12 m-cy czy Zamawiający  
dopuszcza oczyszczalnie  z osadnikiem wstępnym? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
 

4. W celu zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków, tzn. Zmniejszenia poboru zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenia 
komfortu użytkowników, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bezobsługowej 
automatyki? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga bezobsługowej automatyki. 
 

5. Jakiego okresu gwarancji Zamawiający wymaga? 
Odpowiedź: Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny oferty. To wykonawca oferuje okres 
gwarancji w przedstawionej ofercie. 

 
6. Czego dotyczy gwarancja? 

Odpowiedź: Gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych i zamontowanych 
oczyszczalni ścieków wraz z elementami wyrobami urządzeniami tworzącymi przedmiot 
zamówienia. 
 
Zestaw XI: EURO PLAST 
 

1. Czy zamawiający dopuszcza technologie SBR? 
Odpowiedź: Tak. 

 
2. Czy zamawiający dopuszcza oczyszczalnie bezprądowe, gdzie napowietrzanie odbywa 

się  bez użycia dyfuzorów, dmuchaw? 
Odpowiedź: Nie ponieważ takie rozwiązanie wyklucza sterowanie. 

 
3. Czy zamawiający dopuszcza technologie osadu czynnego bez zastosowania złóż 

biologicznych? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 

 
4. Czy zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które posiadają raporty na zgodność  

z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, a nie z aktualną EN 12566-3+A2:2013? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 

 
5. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie bez osadników wstępnych z których 

wywóz osadów odbywa się częściej niż raz na jeden rok? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza. 

 
6. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, w których napowietrzanie jest ciągłe 

przez co występuje większe zużycie energii elektrycznej niż w oczyszczalniach  
z sekwencyjnym  napowietrzaniem? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza. 
 

7. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które posiadają możliwość odczytu pracy 
oczyszczalni? 

Odpowiedź: Tak. 
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), w związku z udzielonymi 

wyjaśnieniami do treści SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Dokumenty po modyfikacji są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

        Z poważaniem 
    By   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. SIWZ z załącznikami – po modyfikacji 
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 
3. Dokumentacja geologiczna 
4. Wykaz lokalizacji 
5. Program Funkcjonalno Użytkowy – po modyfikacji 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
 
Sporządził(a): 
(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 

 

 


