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Kawęczyn, dnia 09.03.2023 r. 

ROŚ.FZP.271.4.2023 

 

Dotyczy: postępowania 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. 2 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 pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (dalej jako SWZ) oraz w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, 
odpowiednio modyfikuje treść SWZ: 

Pytanie nr 1: 

W PFU jest napisane „Oczyszczalnia ścieków ma się składać z jednego zbiornika, bez 
osadnika wstępnego (komory wstępnej, innego zbiornika lub miejsca w którym 
zachodzą procesy gnilne". 

W związku z tym, iż naukowo udowodnione jest, iż każda oczyszczalnia zarówno 

przydomowa jak i gminna, czy miejska dla prawidłowej pracy wyposażona musi być 
w osadnik wstępny, mając na uwadze, iż w tym osadniku wstępnym zachodzą: 

- procesy mechanicznego oczyszczania ścieków, które w dalszym procesie 

wpływają na metabolizm osadu czynnego w bioreaktorze a w konsekwencji na 
wymaganą sprawność oczyszczania ścieków, procesy sedymentacji i flotacji czyli 

procesy mechanicznego oczyszczania ścieków, a które nie zachodzą w bioreaktorach 
bez osadnika wstępnego, co w konsekwencji prowadzi do nieodpowiedniego, bardzo 
miernego stopnia oczyszczania ścieków, 
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Mając na uwadze to, iż: 

- „obdarowując" Mieszkańców gminy oczyszczalniami bez osadnika wstępnego, 
skazujecie ich Państwo na wiecznie uciążliwe kontrolowanie osadów i uciążliwości 

związane z nieprawidłową pracą oczyszczalni, - Państwa wiedza w tym temacie 
mogła być niewystarczająca, ale mając na uwadze przedstawione powyżej 
objaśnienie, 

- stosując powyższy zapis jawnie łamiecie Państwo zasadę uczciwej konkurencji 
nie dopuszczając innych urządzeń (co więcej lepszych) dopuszczonych do użytku 
zgodnie z normą PN EN 12566-3..  

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszczacie do powyższego przetargu 
oczyszczalnie, które posiadają jakże istotną część całego systemu oczyszczania czyli 
osadnik wstępny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni z osadnikiem wstępnym z uwagi na 
zachodzące w nim procesy gnilne.  

Pytanie nr 2: 

W PFU jest napisane „Oczyszczalnia ma być wykonana z włókna szklanego i żywicy 
poliestrowej (GRP)" 

Norma PN EN 12566 dopuszcza oczyszczalnie wykonane z włókna szklanego, żywicy 
poliestrowej, polietylenu czy też z betonu. 

Co więcej, może zaledwie 1% oczyszczalni produkowanych jest z włókna szklanego 
czy też żywicy poliestrowej — ponieważ: 

- włókno szklane negatywnie reaguje na uderzenia, 

- włókno szklane pęka przy niewielkim nacisku np. drobnego kamyka, który 
może się zdarzyć będzie w mieszance którą będzie obsypywany zbiornik, 
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- włókno szklane w przypadku przedostania się do szczeliny wilgoci może bardzo 
szybko ulec rozwarstwieni, 

- włókno szklane nie może być spawane/zgrzewane w żaden sposób co utrudnia 
jego naprawę w przypadku występowania usterki. 

Mając na uwadze to, iż: 

- Państwa wiedza w tym temacie mogła być niewystarczająca ale mając na 
uwadze przedstawione powyżej objaśnienie, 

- stosując powyższy zapis jawnie łamiecie Państwo zasadę uczciwej konkurencji 
nie dopuszczając innych urządzeń (co więcej lepszych) dopuszczonych do użytku 
zgodnie z normą PN EN 12566-3...   

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszczacie do powyższego przetargu 
oczyszczalnie, które wykonane są z polietylenu? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie wykonane z innych materiałów zgodnie z 

normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub normą równoważną, w tym z polietylenu, 
pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków. Tym samym 

Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ w 
powyższym zakresie – zmodyfikowany program funkcjonalno-użytkowy (dalej jako 
PFU) stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

Pytanie nr 3: 

W PFU jest napisane „Niezbędny minimalny stopień oczyszczania ścieków: Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)".  
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Proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób ma zostać udokumentowany powyższy 
minimalny stopień oczyszczania ścieków? Prosimy mieć na uwadze, iż wymagana w 

pkt.7 wymaganych parametrów technicznych programu funkcjonalno-użytkowego 
„skuteczność oczyszczania potwierdzona w pełnym raporcie z badań wystawionym 

przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem 
dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według procedur określonych w normie 

PN EN 12566" nie ma powiązania z ww. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 
1311). 

Odpowiedź: 

Deklarowany stopień oczyszczania ścieków powinien znajdować się w Deklaracji 

Właściwości Użytkowych i powinien być wyrażony w sposób umożliwiający 
sprawdzenie, czy oferowane urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. 2019 poz. 1311). W/w rozporządzenie nie określa sposobu weryfikowania 

spełnienia wymogu minimalnego stopnia oczyszczania ścieków, nie ogranicza zatem 
metod badań. W związku z powyższym Zamawiający wymaga przedstawienia raportu 
z badań wystawionego przez notyfikowane laboratorium. 

Pytanie nr 4: 

Jednym z minimalnych wymogów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków 

określonych przez Zamawiającego w PFU, jest: „Oczyszczalnia ścieków ma się 
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składać z jednego zbiornika, bez osadnika wstępnego (komory wstępnej, innego 
zbiornika lub miejsca w którym zachodzą procesy gnilne”. 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
składały się z więcej niż jednego zbiornika?  

Czy zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
składały się z osadnika oraz bioreaktora?  

Odpowiedź:                                                                                                                                                                                                 

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
składały się z więcej niż jednego zbiornika. Tym samym Zamawiający w trybie art. 

286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie – 
zmodyfikowany PFU stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z osadnikiem wstępnym (komorą wstępną 
innym zbiornikiem lub miejscem), w którym zachodzą procesy gnilne. 

Pytanie nr 5: 

Jednym z minimalnych wymogów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków 
określonych przez Zamawiającego w PFU, jest: „Oczyszczalnia ma być wykonana z 
włókna szklanego i żywicy poliestrowej (GRP). 

Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykonane w 

oparciu o zbiorniki polietylenowe i spełniające minimalne wymagane parametry 
podane w SIWZ i PFU?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 2  

Pytanie nr 6: 
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Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie z automatycznymi elektrozaworami i 
sterownikiem z wyświetlaczem (sterowanie w pełni automatyczne daje wysoki 

komfort użytkownikowi i „wyższy” poziom eksploatacji) z automatycznym rozruchem i 
załączeniem po ponownym włączeniu zasilania do sieci?  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni z automatycznymi elektrozaworami i 

sterownikiem z wyświetlaczem, Zamawiający podtrzymuje zapisy z PFU w tym 
zakresie.  

Pytanie nr 7: 

W PFU, Zamawiający określił wymóg dotyczący wymaganej technologii 
oczyszczalni ścieków osad czynny i zanurzone złoże biologiczne. Czy 

Zamawiający podtrzymuje ten wymóg? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający podtrzymuje wymagania PFU w zakresie technologii 
oczyszczania ścieków.  

Pytanie nr 8: 

W PFU, Zamawiający określił wymóg aby zbiornik oczyszczalni ścieków posiadał 

wytrzymałość gwarantującą posadowienie wlotu zbiornika co najmniej 1,2 m 
p.p.t. bez dodatkowych zabezpieczeń. Czy Zamawiający podtrzymuje ten 

wymóg? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający podtrzymuje wymagania PFU w powyższym zakresie.  

Pytanie nr 9: 
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Po wstępnej analizie terenu i możliwości lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków na poszczególnych działkach, stwierdzono możliwość instalacji zbiornika 

oczyszczalni z dostępnością dojazdu wozu asenizacyjnego. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

zaprojektowania i zamontowania przydomowej oczyszczalni ścieków z 
dostępnością dojazdu wozu asenizacyjnego, zaoferowane oczyszczalnie nie 

muszą posiadać alternatywnej metody wywozu osadów. 

Odpowiedź: 

Dla lokalizacji z dostępnością dojazdu wozu asenizacyjnego, Zamawiający 

nie wymaga urządzeń posiadających alternatywną metodę wywozu 
osadów. 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków z napowietrzaniem sterowanym za 

pomocą sterownika? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalnie ścieków z napowietrzaniem 
sterowanym za pomocą sterownika. 

Pytanie nr 11: 

W PFU Zamawiający określił wymóg aby dmuchawę zamontować w skrzynce 

zabezpieczającej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, 
deszcz, śnieg, itp.) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje ten 

wymóg. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający podtrzymuje wymagania PFU w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 12: 
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Zgodnie z zapisami w PFU, w pobliżu nieruchomości, na których planowana jest 
budowa przydomowych oczyszczalni, nie ma żadnych cieków wodnych, które 

mogłyby przyjąć oczyszczone ścieki. W związku z tym Zamawiający wskazał 
zaprojektowanie drenaży rozsączających lub studni chłonnych. 

Wymagany minimalny stopień oczyszczania ścieków (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowy) dotyczy parametrów: 

WPROWADZANYCH 

 

Nazwa 
suhstanejËÎ 

Jednostkn 
Nujsvyist.e dopuszczalne. 

wartości substancji 

zanieczyszc.•zgjătcyeh 
substancji 

   pon 

iżej 
2000 

REM 

od 
2000 

do  

od 

10000 
do  

od 

*5000 
do 

99999  

100000 

i 

 
 

ftitryiikacji procent 

40 25 

70.430 

25 

ažbo 

90 90 

 

oznaczane, 

 150 125 

75 

125 

75 

125 

3 
 

procent 

50 35 

90 

35 

90 
90 

 

ZANffCZYSZCZAJôCVCTi 

procent  redukcji 
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 ogólny 

RÎeŔIiăhIg 

 
azotanowegoż 

mu:imalny 

proc;gnt 

30 15  

70-80 70-80 

 FÔsÎ0ľ ogólny     2  

Objaśnienie: 

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich 

dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na 
wodach płynących 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem — Załącznik nr 2, parametry: azot i fosfor ogólny są 

wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz 
bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych. Ponieważ w przedmiotowej 

inwestycji oczyszczony ściek będzie odprowadzany wyłącznie do gruntu (za pomocą 
drenażu lub studni chłonnych) prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z w/w 

Rozporządzeniem nie wymagane będą wartości redukcji azotu ogólnego i fosforu 
ogólnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z w/w rozporządzeniem przy 

odprowadzaniu ścieków wyłącznie do gruntu redukcja azotu ogólnego i 

fosforu ogólnego nie będzie wymagana.  

Pytanie nr 13:   

Zamawiający wymaga w zakresie części 1: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, zrealizował należycie robotę budowlaną polegającą na budowie, 
przebudowie, modernizacji lub remoncie 20 oczyszczalni ścieków typu biologicznego”  
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Prosimy o doprecyzowanie, że wykonane roboty budowlane dotyczą przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza interpretacji Wykonawcy – opisany warunek dotyczy 

realizacji wymaganej ilości oczyszczalni ścieków typu biologicznego (mogą, ale nie 
muszą to być oczyszczalnie przydomowe). 

Pytanie nr 14:  

Tabela w formularzu ofertowym nie różnicuje kosztów budowy przydomowych 
oczyszczalni w zależności od liczby mieszkańców. Na podstawie otrzymanych danych, 

Zamawiający nie będzie miał wiedzy jakie urządzenia (między innymi ich nazwa, 
rodzaj - model, przepustowość) zostaną zaoferowane. Jest to istotne w przypadku, 

gdy przetarg odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Czy Zamawiający uzna za stosowne doprecyzowanie wymagań w formularzu 

ofertowym i zobowiąże wykonawcę do podania podstawowych parametrów 
dotyczących oferowanych urządzeń?    

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści formularza oferty w powyższym 

zakresie.  
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wszelkie dane dotyczące urządzeń w 

dokumentacji projektowej, co Zamawiający zweryfikuje przy odbiorze tej 
dokumentacji. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się natomiast, że 

zaoferowane urządzenia będą spełniać wymagania PFU, a ich niespełnienie będzie 
skutkowało brakiem odbioru dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 15:   

Zamawiający wymaga (str. 5 p. l SWZ): po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie 
raportu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 
pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków   
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Ze względu na konstrukcję zapisu prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań 
Zamawiającego w powyższej sprawie.  

Odpowiedź: 

Raport dotyczy badań wykonanych zgodnie z pkt 2.1 ppkt 9 PFU.  

Pytanie 16:   

Zamawiający wymaga: (str. 6 i 7 SWZ Wykonawca zobowiązany jest także, w ramach 
gwarancji i podczas okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, do 
wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez 
dostawcę urządzeń dla utrzymania ciągłości pracy oraz uprawnień gwarancyjnych.   
Ze względu na konstrukcję zapisu prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań 
Zamawiającego w powyższej sprawie   

Odpowiedź: 

Zamawiających wymaga, aby przeglądy serwisowe były dokonywane zgodnie z 

zapisami producenta i zapisami zawartymi w kartach gwarancyjnych; nie chodzi tu o 
użytkowanie. Wymagania w zakresie serwisu zostały opisane w punkcie 5.7 PFU. 

Pytanie 17:   

Zgodnie z zapisami w PFU, Zamawiający wymaga: Zbiornik oczyszczalni musi 
posiadać wytrzymałość gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni z 
posadowieniem wlotu nie mniej niż 1,2 m p.p.t. bez dodatkowych zabezpieczeń w 
postaci np. płyt betonowych odciążających lub podobnych zabezpieczeń. Parametr 
ten musi być potwierdzony w raporcie z badań zgodnym z Normą PN EN 12566, 
wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji właściwości 
użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni.   
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli parametr ten będzie opisany w 
DTR – Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i potwierdzony (w DTR) rysunkami, 

szkicami, schematami?   
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Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie tego parametru w 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Tym samym Zamawiający na podstawie art. 
286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie – 

zmodyfikowana treść PFU stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

Pytanie 18:  

Zgodnie z zapisami w PFU Zamawiający wymaga: Oczyszczalnia musi posiadać 
możliwość wykonania wlotu ścieku surowego pod dowolnym kątem do wylotu ścieku 
oczyszczonego. Wymaga się, aby parametr techniczny był potwierdzony w Raporcie z 
badań PBOŚ, zgodnym z Normą PN EN 12566 lub w DTR (Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej).  
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli parametr ten będzie opisany w 
DTR – Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i potwierdzony (w DTR) rysunkami, 

szkicami, schematami?   

Odpowiedź: 

Tak, wystarczające będzie, aby parametr został potwierdzony w DTR.  

Pytanie 19:  

Zgodnie z zapisami w PFU: Wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały pełne raporty z 
badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską 
zgodnie z wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według procedur 
określonych w normie PN EN 12566. W przypadku raportów wystawionych przez 
laboratorium w innym języku niż język polski, raporty muszą być przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego na język polski.  
Czy Zamawiający wymaga, by raporty zostały dołączone do oferty?   

Odpowiedź: 
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Nie, Zamawiający nie wymaga przedłożenia w/w raportów wraz z ofertą. Raporty te 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na etapie zatwierdzania dokumentacji 

projektowej. 

Pytanie 20:  

Zgodnie z zapisami w PFU: Wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały Deklarację 
Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 oraz z 2018 r. poz. 1233 z późn. 

zm.).  
W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych obowiązującym przepisem jest 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r.  

Czy Zamawiający wymaga, by DWU została dołączona do oferty?   

Odpowiedź: 

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

projektowej. 

Pytanie 21:  

 Zgodnie z zapisami w PFU: Wymaga się, aby Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 
(DTR), instrukcja montażu i eksploatacji, były potwierdzone przez laboratorium 
notyfikowane (lub opatrzone oświadczeniem producenta urządzeń), że ww. 
dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do 
badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w normie PN 
EN 12566.  

Czy Zamawiający wymaga, by DTR została dołączona do oferty ?   
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Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wymaga przedłożenia Deklaracji Techniczno-Ruchowej wraz z 

ofertą. Dokumenty te należy przedłożyć na etapie zatwierdzania dokumentacji 
projektowej. 

Pytanie 22:   

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli 
takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami 
opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych.  
W wyroku z dnia 19 marca 2009 r., KIO/UZP 189/10 Krajowa Izba Odwoławcza 
zwróciła uwagę, że „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości 

produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i 
czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce 

niemożliwą do spełnienia. Rozwiązanie równoważne nie może oznaczać, że inne 
zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie 

parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez 
projektanta, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i 

uczciwej konkurencji.” Zatem kryteria równoważności produktów powinny być 
określone poprzez sformułowanie katalogu zamkniętego. Zamawiający powinien 

opisać przedmiot zamówienia lub jego elementy, do których zamawiający dopuszcza 
zamienniki równoważne w taki sposób aby wykonawcy nie mieli wątpliwości o jakich 

parametrach oraz na jakich warunkach mogą zaoferować konkretny produkt, aby 
spełniał on wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.   

Czy Zamawiający dokona doprecyzowania parametrów równoważności?  

Odpowiedź: 

Zapisy Rozdziału IV pkt 11-14 SWZ stanowią ogólne zapisy dotyczące dopuszczenia 

równoważności przede wszystkim w zakresie norm i etykiet, których równoważność 
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Wykonawca może wykazać za pomocą dowolnych przedmiotowych środków 
dowodowych, zgodnie z art. 101 ust. 5 oraz 104 ust. 4 ustawy Pzp. Przedmiot 

zamówienia został natomiast opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego 
wyłącznie poprzez odniesienie do minimalnych wymagań funkcjonalnych oraz 

użytkowych, bez wskazywania m.in. znaków towarowych, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę. Taki sposób przygotowania opisu przedmiotu zamówienia nie wypełnia 

więc przesłanek art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający byłby 
zobowiązany do opisania kryteriów stosowanych do oceny równoważności.   

Pytanie nr 23: 

PFU zawiera mnóstwo wymogów wskazujących na określonego producenta nota 

bene jednych z droższych przydomowych oczyszczalni ścieków. Postawiono wiele 
wymogów w zakresie oczyszczalni i raportów z badań na zgodność z normą 12566-3 

tak że niemożliwym jest ich spełnienie przez większość sprawnych i przebadanych 
oczyszczalni. Brak spełniania jednego z parametrów pojedynczego produktu niesie 

skutek niemożności złożenia oferty w ogóle. Podkreślamy, że wymagania 
ograniczające konkurencję są dopuszczalne tak długo, jak są podyktowane 

obiektywnie uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego oraz z poszanowaniem 
przepisów PZP. Przede wszystkim wymaga się oczyszczalni bez osadnika wstępnego, 

czyli miejsca gdzie zachodzi uśrednienie dopływających ścieków i gdzie gromadzone 
są osady wstępne, tłuszcze. Proszę wyobrazić sobie, że z budynku dopływają ścieki 

wraz z tłuszczami i wpływają na złoże biologiczne (przecież nie ma osadnika) i 
zaczynają się tam odkładać, zaklejając wszystko z czasem. Osad trzeba z takiej 

oczyszczalni usuwać nie raz na pół roku czy raz na rok tylko co 2 miesiące tak 
naprawdę. Producent może się chwalić, że raz na pół roku, ale wykonując tylko 

proste obliczenia, wiemy, że jest inaczej. Jak jest naprawdę proszę podzwonić po 

gminach albo po prostu poczytać w Internecie artykuły na ten temat 
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.... Częstotliwość usuwania osadu raz na pół roku to może dotyczyć jedynie 
oferowanej przez tego producenta modyfikacji tej oczyszczalni z osadnikiem 

wstępnym (zagęszczaczem osadów), która jest odpowiednia droższa, bo składa się 
wtedy z dwóch zbiorników. 

Proszę sobie więc odpowiedzieć która wersja jest lepsza. Jednocześnie na rynku są 
oczyszczalnie z osadnikiem wstępnym jednozbiornikowe w cenie niższej niż 

oczyszczalnie zaprojektowane bez osadnika wstępnego. Co więcej na rynku są 

również inne oczyszczalnie bez sterownika i z innych materiałów niż oczyszczalnia 
zaprojektowana, ale też opisanych w normie 12566-3 np. polietylen. Na rynku są 

dostępne oczyszczalnie z polietylenu o lepszych parametrach wytrzymałościowych. 
Zgodnie z normą w zakresie wytrzymałości konstrukcji określa się maksymalną 

zasypkę oczyszczalni, która daje nam info jak głęboko możemy zakopać 
oczyszczalnię. Na rynku są też inne oczyszczalnie z osadem czynnym i złożem 

biologicznym fluidalnym, którego nie trzeba czyścić - złoże oczyszczalni 
zaprojektowanych trzeba czyścić. Na rynku są też oczyszczalnie przebadane na 

zgodność z normą 12566-3 i posiadające wymagane raporty z badań. Dlaczego W 
PFU formułuje się wymogi co do raportów z badań wytrzymałości wykonanych 

jedynie jedną spośród wielu metod określonych w normie? 

Odpowiedź: 

Wytrzymałość konstrukcji ma być potwierdzona w raporcie z badań 
przeprowadzonych zgodnie z Załącznikiem C do Normy 12566-3. Jednocześnie 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści 
SWZ w powyższym zakresie – zmodyfikowany PFU stanowi załącznik do niniejszego 

pisma.  

Pytanie nr 24: 

Czy zamawiający nie ograniczając konkurencji dopuści urządzenia posiadające 

osadnik wstępny? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 1 

powyżej.  

Pytanie nr 25: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające przedmiotową normę i spełniające 
parametry ścieku oczyszczonego działające na zasadzie osadu czynnego. 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii. 

Pytanie nr 26: 

Czy w trosce o bezawaryjną eksploatację oraz mając na uwadze wysokie koszty 
utrzymania urządzenia spoczywające na użytkowniku po okresie gwarancyjnym 

(awarie elektroniki, elektrozaworów itp.) Zamawiający dopuści jako równoważne 
urządzenia proste w obsłudze i nie posiadające sterowników i elektrozaworów, 

spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10 oraz warunki Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. 
U. z 2019 roku, poz. 1311 z późn. zm.) 

Odpowiedź:  

Wymagania Zamawiającego w zakresie urządzeń zostały opisane w PFU. 

 

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:  
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1) Rozdział X pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca w 

zakresie obu części przedmiotu zamówienia jest związany ofertą do dnia 14 

kwietnia 2023 r. 
2) Rozdział XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć zgodnie z 

rozdziałem XI pkt 4-6, do dnia 17 marca 2023 roku, do godz. 10:00 

 

                                                    /-/ Jan Nowak 

     Wójt Gminy Kawęczyn 

 

Załączniki:  
1. Zmodyfikowany PFU  


