
Kawęczyn, dnia 18.12.2020 r. 
 

ROŚ-FZP.271.16.2020 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców,  
które wpłynęły w dniu 15.12.2020 r.  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kawęczyn - III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z 2020 poz. 288) 
przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz dokumentacji przetargowej: 

 
Pytanie 1. 
Jednym z minimalnych wymogów  dotyczącym przydomowych oczyszczalni ścieków określonych przez  
Zamawiającego w PFU, jest: 

 
 

Jednocześnie w SIWZ Zamawiający podał minimalne parametry jakie muszą spełniać przydomowe 

oczyszczalnie ścieków tj.: 

 
 

a) Czy Zamawiający potwierdza, aby cały proces technologiczny zachodził w jednym zbiorniku 

(zbiornik podzielony na osadnik i reaktor)? 

 
Odpowiedz Ad. 1a: Tak, Zamawiający potwierdza i podtrzymuje wymóg SIWZ. 

 

b) Czy zamawiający potwierdza , aby zbiornik oczyszczalni wraz z nadstawkami posiadał ściankę 

strukturalną  (min. dwuwarstwową) pomiędzy warstwami z „wewnętrzną warstwą powietrza”? 

 
Odpowiedz Ad. 1b: Tak, Zamawiający potwierdza i podtrzymuje wymóg SIWZ 
 

c) Czy zamawiający dopuści przydomowe oczyszczalnie ścieków w oparciu o jeden zbiornik 

wytwarzany metodą rotacyjną (tzw. rotomoulding) ze ścianką dwuwarstwową „bez 
wewnętrznego płaszcza powietrza”? 

 

Odpowiedz Ad. 1c:  Zamawiający wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni ścieków 
wykonane z GRP lub z PEHD. Z uwagi na możliwość ́ niekontrolowanego 
rozszczelnienia w gruncie wymaga się̨ zbiorników oczyszczalni (wraz z 



nadstawkami) ze ścianką̨ strukturalną (min. dwuwarstwową) pomiędzy 
warstwami z „wewnętrzną warstwą powietrza”. 

 

d) Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć zdjęcie przekroju ścianki zbiornika 

oczyszczalni. 

 
Odpowiedz Ad. 1d:  Tak. 

 

Pytanie 2. 
Jednym z minimalnych wymogów  dotyczącym przydomowych oczyszczalni ścieków określonych 

przez  Zamawiającego w PFU, jest: 

 
 

Czy  Zamawiający w ramach obniżenia kosztów inwestycyjnych dopuszcza zaoferowanie jako 

odbiornik ścieków zespołu prefabrykowanych rur drenażowych z PCV o średnicy 110 mm i długości 

2 m , ze szczelinowymi otworami drenażowymi? 
 

Odpowiedz Ad. 2: Zamawiający mając na uwadze zróżnicowane warunki gruntowo 
– wodne (występowanie wód podskórnych, gruntów nisko 
przepuszczalnych np. glin itp.) Wymaga zastosowania wydajnego systemu 
odprowadzania ścieków za pomocą tuneli rozsączających z zastosowaniem 
minimalnych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. 

 

 

Pytanie 3. 
W formularzu oferty znajduje się zapis: 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w formularzu oferty należy podać maksymalną wysokość zasypki nad 
zbiornikiem oczyszczalni tzn. wysokość liczoną od górnej krawędzi zbiornika oczyszczalni do poziomu 

terenu, czy też należy podać maksymalną dopuszczalną wysokość zasypki zbiornika oczyszczalni  liczoną 

od dna zbiornika do poziomu terenu?  
 

 

Odpowiedz Ad. 3: Zgodnie z normą PN-EN12566-3+A2:2013, dopuszczalne 
obciążenia zbiornika oczyszczalni powinno być ́podane jako maksymalna 
dopuszczalna wysokość ́ zasypki nad zbiornikiem (podana w metrach, 
wysokość liczona od górnej krawędzi zbiornika oczyszczalni do poziomu 
terenu) oraz możliwość ́ instalowania urządzenia w warunkach mokrych 
(WET) lub suchych (DRY). Dla możliwości posadowienia w warunkach 
mokrych (WET) powinna być ́podana maksymalna wysokość ́(w m) lustra 
wody (gruntowej) mierzona od podstawy zbiornika oczyszczalni. 

 

Pytanie 4. 
W SIWZ, Zamawiający określił minimalne wymagane parametry dotyczące przydomowych 
oczyszczalni ścieków, czy wszystkie zaoferowane oczyszczalnie muszą spełniać wszystkie 

minimalne wymagania ? 

 

Odpowiedz Ad. 4: Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich minimalnych 
wymogów zapisanych w SIWZ dla wszystkich oferowanych 
przydomowych oczyszczalni. 

                                                                                                 /-/ Jan Nowak 
                                                                                    Wójt Gminy Kawęczyn 


