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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie gminy Kodrąb, znak sprawy: 271.1.2015 
 

 

Pytanie 1 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający na etapie projektowania dokumentacji analizował wiele innych technologii i tą 

technologie uznał za w największym stopniu spełniającą uzasadnione i faktyczne potrzeby. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem 

wstępnym i sterownikiem. Nie dopuszcza się rozwiązań technicznych w oparciu  



o oczyszczalnię wielozbiornikową. Wymóg wynika z możliwości ograniczonej powierzchni 

zabudowy na terenie wielu działek oraz informacji od właścicieli działek uzyskanych przez 

autora projektu o planowanej w przyszłości zabudowie posesji. 

W dokumentacji zostały określone minimalne wymagania dla urządzeń przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz została określona optymalna technologia charakteryzująca się 

wysoką sprawnością. Zapisy te nie ograniczają konkurencji. Każdy Wykonawca może 

zaoferować urządzenia o podobnych lub wyższych parametrach niż te opisane przez 

Zamawiającego. Prawem zamawiającego jest wybór urządzeń jakie zostaną dopuszczone  

do zbudowania na terenie objętym zamówieniem, zgodnie z literą prawa oraz oczekiwaniami 

wynikającymi z dokumentacji technicznej sporządzonej przez autora projektu. 

Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb został opracowany 

przez uprawnionych projektantów. Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 

stanowią odzwierciedlenie wiedzy projektantów na temat rodzaju gruntów, ilości 

produkowanych ścieków oraz wiedzy o poziomie wód gruntowych w poszczególnych 

lokalizacjach.  

Zamawiającemu znanych jest przynajmniej kilku Producentów urządzeń spełniających 

wymagania SIWZ. 

Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości 

wyższej niż standardowa.  

Obowiązek przestrzegania reguł opisywania przedmiotu zamówienia, określonych w ustawie 

prawo zamówień publicznych, nie jest w sprzeczności z określeniem przedmiotu zamówienia 

w sposób uwzględniający potrzeby Zamawiającego.  

Skład orzekający w wyroku KIO z 16.05.2008 r. sygn.akt KIO/UZP 423/08 stwierdził: 

„Prawem Zamawiającego i zarazem jego obowiązkiem jest ocena własnych potrzeb  

i dokonanie zamówienia zgodnie z tymi potrzebami. Zatem określenie i opisanie przedmiotu 

zamówienia powinno zostać dokonane do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.” 

Zgodnie z wyrokami KIO z dnia 20.03.2008 r. sygn.akt KIO/UZP 204/08 oraz zespołu 

Arbitrów z dnia 7.03.2007 r. sygn.akt UZP/ZP/0-207/07 „Zamawiający ma prawo określić 

przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego 

indywidualnym potrzebom. Fakt, iż wymogi zostały określone w sposób który nie pozwala 

wziąć udziału w postępowaniu wszystkim działającym w danej branży na rynku podmiotom, 

nie przesądza, iż doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.” 

W wyroku z dnia 24.03.2009 r. sygn.akt KIO/UZP 280/09: „Skład orzekający Izby zwraca 

uwagę, że- jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), 

czy też orzecznictwie sądowym w sprawie skarg na orzeczenia KIO i zespołu arbitrów- 

Wykonawca, który jest w posiadaniu określonych instrumentów, czy określonej wiedzy, 

technologii, nie może domagać się od konkretnego Zamawiającego, dostosowania swoich 

wymogów do możliwości technicznych czy technologicznych świadczenia usług, czy 

dostarczania towaru przed danego Wykonawcę. Zamawiający ma bowiem prawo do zakupu 

określonych produktów, czy usług, które są mu niezbędne z jednoczesnym zapewnieniem ich 

sprawnej realizacji.” 

Zamawiający określił w SIWZ technologię, natomiast nie podał nazw handlowych materiałów 

i urządzeń oraz ich dostawców. Wszystkie urządzenia występujące w SIWZ i jej załącznikach 

są wskazane jako przykładowe. 

Zamawiający precyzuje, że dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów 

równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, 

zachowania technologii oczyszczania ścieków i parametrów technicznych, jakościowych 

oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych lecz nie gorszych od określonych w dokumentacji 

projektowej tj.: 

a) Urządzenia muszą mieć następujące przepustowości nie mniejsze niż: 

Typ        minimalna wydajność dobowa;         minimalna wydajność godzinowa, 

Typ A:            0,80m3/d;                                   0,28m3/h, 

Typ B:            1,44m3/d;                                   0,38m3/h, 



Typ C:            2,52m3/d,                                   0,80m3/h, 

b) technologia – osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym, 

c) zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z włókna szklanego 

lub stali nierdzewnej, PEHD (Zamawiający dopuszcza urządzenia wykonane metodą 

rozdmuchu lub rotomuldingu, nie dopuszcza urządzeń: skręcanych, spawanych  

lub zgrzewanych) lub  innych materiałów (jednak przy dochowaniu wymaganych  

w dokumentach projektowych parametrach np.: wysokiej sztywności konstrukcji, 

wysokiej odpornością na wypór wód gruntowych oraz wytrzymałości zbiornika na 

zgniatanie na poziomie 58 kN/m2), 

d) możliwość posadowienia zbiornika oczyszczalni bez obsypki piaskowo-cementowej 

na głębokości 1,2 m p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego, 

e)  proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się samoczynnie  

i w pełni automatycznie. Nie dopuszcza się zarządzania procesem technologicznym 

poprzez zastosowanie sterowników i zegarów czasowych, 

f) proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku, 

g) ze względu na okresową możliwość wahania poziomów wód gruntowych 

oczyszczalnie, muszą posiadać możliwość zakotwienia do prefabrykowanych 

elementów betonowych. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych powyżej (ppkt a-g). 

Wszelkie materiały i urządzenia określone w SIWZ, określają wymagane przez 

Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i użytkowe jakim musza odpowiadać 

materiały- urządzenia oferowane aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego  

dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu  

z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę wszelkich ewentualnych wymaganych 

uzgodnień w tym pozwoleń. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku 

do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (projekcie budowlanym, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarze)  

wykonawca zobowiązany jest wykazać że oferowane przez niego materiały, urządzenia 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia że materiał lub 

urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego 

spoczywa na wykonawcy. W takim przypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie 

dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe wymagane prawem, certyfikaty i inne 

dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby), urządzenia do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić że są one równoważne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 2 



 

Proszę popatrzeć na odpowiedź 1. 

 

Pytanie 3 

 



 



 



 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający precyzuje, że dopuszcza możliwość zastosowania urządzenia PBOŚ (zbiornik 

oczyszczalni z wyposażeniem wewnętrznym) wykonanego ze stali nierdzewnej, włókna 

szklanego (GRP), PEHD (Zamawiający dopuszcza urządzenia wykonane metodą rozdmuchu 

lub rotomuldingu, nie dopuszcza urządzeń: skręcanych, spawanych lub zgrzewanych) lub  

innych materiałów (jednak przy dochowaniu wymaganych w dokumentach projektowych 

parametrach np.: wysokiej sztywności konstrukcji, wysokiej odpornością na wypór wód 

gruntowych oraz wytrzymałości zbiornika na zgniatanie na poziomie 58 kN/m2). 

Zamawiający zachowuje kryterium Konstrukcja zbiornika – wraz z punktacją od 1 do 20  

w zależności od materiału użytego do produkcji urządzenia PBOŚ (zbiornik oczyszczalni  

z wyposażeniem wewnętrznym). 

      - stal nierdzewna – 20 pkt, 

- włókno szklane (GRP) – 15 pkt, 

- PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub rotomuldingu – 5 pkt, 

- inne materiały, zgodne z technologią – 2 pkt. 

 



 

Proszę popatrzeć na odpowiedź 1. 

 

Pytanie 4 

 



 

Odpowiedź 3: 

Ad 1.  

W § 1 ust.7 projektu umowy Zamawiający usuwa zapis: ”i potwierdza jej kompletność”. 

Usuwa także zapis w SIWZ rozdział 13 pkt 13.1 o brzmieniu: wszystkie bledy ujawnione  

w dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed terminem 

otwarcia ofert” 

 

Ad. pytanie 1 

Przy budowie studni chłonnej dla oczyszczalni 1-106 należy wykonać wykop o głębokości 

0,7 m i wymiarach 3,0m x 3,0m. 

Ad. Pytanie 2 

Dla oczyszczalni 1-106 mają być zastosowane studzienki rewizyjne o średnicy 315mm.  

 

Ad. Pytanie 3 

Odcinki kanalizacyjne o przykryciu poniżej 0,8 m należy ocieplić co najmniej 20 cm warstwą 

keramzytu lub żużlu, a następnie ocieplenie zabezpieczyć od góry papą lub folią PE  

o grubości co najmniej 0,5 mm.  

 

Ad. Pytanie 4 

Pod terenem przejezdnym nie zaprojektowano żadnej oczyszczalni ścieków. 

 

Ad. Pytanie 5  

Zapis w §5 ust.4 projektu umowy dotyczy wyłącznie zmian lokalizacji zaprojektowanych 

oczyszczalni ścieków (w wyniku przesunięcia w inne miejsce) do 20% ogólnej ilości 

oczyszczalni o których mowa w §1 ust.5 umowy.  



Zapis ten nie ma zastosowania do obniżenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 

rezygnacji mieszkańca z oczyszczalni ścieków (w tym przypadku zastosowanie będzie miał 

§5 ust.2 projektu umowy). 

 

Pytanie 5 

 



 



 

 



 

Zamawiający nie wprowadza do SIWZ powyższego zapisu. 

 

Proszę popatrzeć na odpowiedź 1. 

 

Pytanie 6 

Zamawiający we wzorze umowy podaje: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy  

na okres 5 lat od daty odbioru końcowego, łącznie z zastosowanymi urządzeniami  

i materiałami. Okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, pompy, etc.) musi wynosić 

nie mniej niż okres gwarancji udzielanej przez producenta a zarazem nie krótszy niż 2 lata od 

daty odbioru końcowego. Dla urządzeń PBOŚ (zbiornika oczyszczalni z wyposażeniem 

wewnętrznym) gwarancja będzie zgodna ze złożoną ofertą, jednak udzielona na okres nie 

krótszy niż 10 lat od daty odbioru końcowego." 

Bardzo proszę o określenie jednoznacznych wymagań co do okresu rękojmi jaki Wykonawca 

udziela Zamawiającemu. Proszę o odpowiedź czy: 

- Inwestor żąda od oferentów przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy  

i usunięcia wad i usterek na okres 15 lat w przypadku gdy takiej gwarancji udzieli producent 

na zbiorniki oczyszczalni wraz z oprzyrządowaniem wewnętrznym?? W takiej sytuacji 

Wykonawca będzie musiał wpłacić w formie gotówki do Zamawiającego wymagane 

zabezpieczenie na 15 lat z uwagi na fakt, iż żadna z firm ubezpieczeniowych ani banków nie 

udziela zabezpieczeń na okres dłuższy jak 5 lat. Taka sytuacja bardzo podniesie koszty 

inwestycji.  

- Czy zamawiający w powyższej sytuacji żąda jedynie przedłożenia gwarancji należytego 

wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na okres 5 lat a załączyć powinien pisemną 

gwarancję producenta oczyszczalni ścieków na 15 lat? W takiej sytuacji uprawnienia z tytułu 

rękojmi w stosunku do wykonawcy ustaną po 5 latach a Zamawiający będzie jedynie 

uprawniony do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych od producenta oczyszczalni. Jaką 

wartość punktową uzyska oferent za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres pięciu lat oraz 

dostarczenie gwarancji producenta oczyszczalni na okres  15 lat. 



Odpowiedź 4: 

- Zamawiający żąda od oferentów przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy, 

usunięcia wad i usterek w odniesieniu do urządzeń PBOŚ (zbiornika oczyszczalni  

z wyposażeniem wewnętrznym) w okresie wynikającym ze złożonej oferty (nie krótszym 

jednak niż 10 lat od daty odbioru końcowego).  Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy musi być wniesione na okres udzielonej rękojmi. Natomiast okres udzielonej rękojmi 

musi być równy okresowi udzielonej gwarancji. 

- Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy 

usunięcia wad i usterek w odniesieniu do urządzeń PBOŚ (zbiornika oczyszczalni  

z wyposażeniem wewnętrznym)  w okresie wynikającym ze złożonej oferty (nie krótszym 

jednak niż 10 lat od daty odbioru końcowego). Roszczenia z tytułu rękojmi w stosunku  

do wykonawcy ustaną po okresie wynikającym ze złożonej oferty (nie krótszym jednak niż 10 

lat od daty odbioru końcowego).  

Zamawiający żąda, aby gwarancji udzielił wykonawca zadania. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia (podzielenia) gwarancji ubezpieczeniowej  

lub bankowej złożonej na okres 5 lat, jednak Zamawiający przewiduje, że na 3 miesiące przed 

zakończeniem obowiązywania w/w gwarancji Wykonawca przedłuży ją na kolejne 5 lat,  

a potem na kolejny okres zgodnie ze złożoną ofertą lub złoży nowe gwarancje na kolejne 5 

lat, a potem na kolejny okres zgodnie ze złożoną ofertą w formie zgodnej z art. 148 pzp.  

W przypadku podzielenia okresu gwarancji j.w. Zamawiający żąda, aby w treści gwarancji 

znalazł się zapis przewidujący możliwość zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

ewentualnego nie wydłużenia gwarancji zgodnie z w/w regułami przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 7 

 

 

Odpowiedź 5: 

Ad. Pytanie 1 

Przeprowadza się  jedno badanie dla 30% z wszystkich wybudowanych oczyszczalni. 

 

 

 

 



Ad. Pytanie 2 

Rodzaje oczyszczalni zlokalizowane na poszczególnych działkach podane są w przedmiarze, 

stanowiącym  Załącznik nr 10a do SIWZ (np. na stronie 207 jest napisana miejscowość, 

obręb, nr działki (poz.5 i 5.1), na str.209 jest podany typ oczyszczalni NV-1 (lp.260). 

Zamawiający prosi o sporządzenia Załącznika nr 11 na podstawie informacji zawartych  

w przedmiarach (Załącznikach nr 10). 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

   Wójt Gminy Kodrąb 
          (-) 
mgr inż. Bożena Krawczyk 

 


