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Kawęczyn, dnia 16.03.2023 r. 

ROŚ.FZP.271.4.2023 

 

Dotyczy: postepowania o zamówienie publiczne na zadanie: pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kawęczyn poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Tokary Pierwsze”  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm., dalej jako 

ustawa Pzp) w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej jako SWZ): 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający, udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców stwierdza:   

1. Zamawiający nie wymaga przedłożenia w/w raportów wraz z ofertą. Raporty 
te Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na etapie zatwierdzania 
dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający nie wymaga przedłożenia Deklaracji Właściwości Użytkowych 
wraz z ofertą. Dokumenty te należy przedłożyć na etapie zatwierdzania 
dokumentacji projektowej. 

3. Zamawiający nie wymaga przedłożenia Deklaracji Techniczno-Ruchowej wraz 
z ofertą. Dokumenty te należy przedłożyć na etapie zatwierdzania 
dokumentacji projektowej. 

Wyżej wymienione dokumenty to przedmiotowe środki dowodowe. Zaskakującym 
jest fakt, że zamawiający będzie żądał tych środków dopiero po przeprowadzeniu 

postępowania, wyborze wykonawcy, podpisaniu umowy i wykonaniu części prac 
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Przedmiotowe środki dowodowe to dokumenty, oświadczenia i inne środki 
służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług i robót 

budowlanych z wymaganiami zamawiającego.  
Dlatego zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda złożenia 

przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Przepis zatem jasno wskazuje, 
że momentem składania przedmiotowych środków dowodowych jest 

termin składania oferty. 

Dlatego dziwnym i niezrozumiałym wydaje się fakt żądania 
przedmiotowych środków dowodowych dopiero po podpisaniu umowy i 

wykonaniu części zadania. 
A co w przypadku, gdy wykonawca nie dołączy wymienionych środków do 

dokumentacji projektowej?  
Czy Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli tak to w jakim trybie?   

A co w przypadku, gdy dokumentacja projektowa zostanie wykonana niezgodnie z 
zapisami postepowania (PFU, SWZ)? 

Czy Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli tak to w jakim trybie?   
 

Ponadto Zamawiający nie dokonał modyfikacji formularza ofertowego.  
Proponowany przez Zamawiającego formularz ofertowy nie zawiera podstawowych 

danych niezbędnych w przypadku realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i 
wybuduj. Na podstawie obecnego formularza Zamawiający nie jest w stanie dokonać 

oceny proponowanych urządzeń, ponieważ nie będzie wiedział jakie 
urządzenia są oferowane. Zamawiający nie będzie miał żadnej wiedzy o 

oferowanych urządzeniach (np. nazwa producenta, wielkość oczyszczalni, 
parametry techniczno-technologiczne, itd.). 

 

Biorąc pod uwagę, że sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z 
najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego, wnosimy o dokonanie zmian, tak opis przedmiotu 
zamówienia by zgodny z pzp. 

Opis przedmiotu zamówienia determinuje bowiem nie tylko zakres warunków udziału 
w postępowaniu czy inne elementy związane z realizacją zamówienia, ale również 

determinuje pierwotny krąg potencjalnie zainteresowanych wykonawców danym 
zamówieniem. 

Zamawiający, jako podmiot publiczny (gmina) dokonujący zakupów, jest uprawniony 

do określenia swoich oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech                                                
i funkcjonalności. Swoboda Zamawiającego w określaniu cech produktów, 

które chce zakupić, jest jednak ograniczona koniecznością zachowania w 
postępowaniu uczciwej konkurencji.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił swoje oczekiwania odnoszące się do przedmiotu zamówienia w 

programie funkcjonalno-użytkowym (dalej jako PFU), wyrażając je jako minimalne 
wymagania użytkowe i funkcjonalne, a na rynku jest co najmniej kilku producentów 

oferujących urządzenia o opisanych przez Zamawiającego parametrach. Stąd 
przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w sposób 
zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców.  

Zamawiający wyjaśnia ponadto, że możliwość żądania przedłożenia przedmiotowych 
środków dowodowych jest, zgodnie z ustawą Pzp, uprawnieniem a nie obowiązkiem 

Zamawiającego, z którego Zamawiający nie skorzystał w niniejszym postępowaniu. 
Wspomniany przez Wykonawcę art. 107 ust. 1 ustawy Pzp odnosi się natomiast do 
sytuacji, w której takie dokumenty są wymagane.  

Zamawiający, mając na uwadze formułę, w jakiej będzie realizowany przedmiot 
zamówienia (zaprojektuj i wybuduj) oraz możliwość zaoferowania przez 

potencjalnego Wykonawcę kilku różnych urządzeń, nie wymaga na etapie składania 
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ofert ich wskazania, natomiast Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, że 
zaoferowane urządzenia będą spełniać wymagania PFU.  

Zgodnie z umową, Zamawiający zweryfikuje zaprojektowane rozwiązanie pod kątem 

jego zgodności z PFU dokonując odbioru dokumentacji projektowej, w tym 
przedłożonych wraz z nią dokumentów. W przypadku niespełnienia przez 

zaprojektowane rozwiązanie wymagań PFU lub niedołączenia do dokumentacji 
projektowej wymaganych dokumentów, Zamawiający nie dokona jej odbioru, a 

Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio do jej poprawienia lub ponownego 
wykonania zgodnie z PFU, pod rygorem naliczenia kar umownych lub odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.   

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:  

1) Rozdział X pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca w 

zakresie obu części przedmiotu zamówienia jest związany ofertą do dnia  
19 kwietnia 2023 r. 

2) Rozdział XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć zgodnie z 
rozdziałem XI pkt 4-6, do dnia 21 marca 2023 roku, do godz. 10:00 

 

     /-/ Jan Nowak 
 
Wójt Gminy Kawęczyn 


