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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.3.1.2014  Gnojnik dnia: 2014-06-03 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

w gminie Gnojnik  

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca:  

PYTANIE 1: Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na którą powołuje  

się Zamawiający jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych 

oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska naturalnego określa Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 

r. W/w norma nie określa konkretnie technologii oraz materiału z jakiego mają być wykonane 

urządzenia. Ujęte są w niej urządzenia wykonane z: betonu, stali, nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu, polietylenu, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym  

oraz polipropylenu. Wobec powyższego oczekujemy, że Zamawiający dopuści urządzenia 

pracujące w technologii hybrydowej (połączenie złoża biologicznego i osadu czynnego). 

Oczyszczalnie trzykomorowe, zbudowane na bazie zbiorników zblokowanych, posiadające: 

osadnik wstępny + komorę osadu czynnego ze złożem biologicznym + osadnik wtórny. 

Między komorami znajdują się podwójne ściany, co zapewnia wytrzymałość komór. 

Oczyszczalnie wykonane z polietylenu, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 

12566-3+A:20091 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium 

oraz spełniające wymagania w/w Rozporządzenia? 
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ODPOWIEDŹ 1: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia praz projektem budowlanym. 

 

PYTANIE 2: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby 

oferowane oczyszczalnie spełniały normę PN-EN 12566-3+A1:2009. W/w norma dotyczy 

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50„ -  

w normie nie występuje pojęcie osadnik, bioreaktor - norma dotyczy całkowitego urządzenia 

„oczyszczalni“. Zgodnie z Normą PN-EN 12566-3 należy wykonać badania: wodoszczelność, 

trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość i wymiary. Na podstawie 

przeprowadzonych w/w badań Jednostka Notyfikowana sporządza raport/protokół  

z wstępnego badania typu. 

Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty raportów ze wstępnych badań typu? 

ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ wymaga się, aby oferta 

zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-

3+A1:2009, załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez 

laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego 

typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający  

za spełniające uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie. 

 

PYTANIE 3: Czy badania typu wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające 

zgodność z w/w normą (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, 

wytrzymałość, wymiary) mają obejmować całą oczyszczalnię (wszystkie elementy jako 

całość tzn. osadnik, bioreaktor. itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z PN-EN 

12566-3+A1:2009? 

ODPOWIEDŹ 3: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ wymaga się, aby oferta 

zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-

3+A1:2009, załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez 

laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego 

typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający  

za spełniające uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie.   

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego. 


