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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.2.2.2014  Gnojnik dnia: 2015-04-03 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-31 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 na terenie gminy Gnojnik   

 

PYTANIE 1: Prosimy o sprecyzowanie i określenie minimalnego okresu gwarancji  

na wykonany przedmiot zamówienia, w punkcie 13.18 SIWZ widnieje zapis: 

„ W cenę należy wkalkulować 120 miesięcy bezwarunkowej gwarancji na wykonane roboty 

branżowe, na urządzenie oraz części eksploatacyjne”, podobnie w pkt. 7 wzoru umowy 

widnieje zapis: „Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakoś wykonania 

przedmiotu umowy na okres 120 miesięcy od dnia odbioru końcowego”, natomiast z punktu 

14 SIWZ dotyczącego sposobu wyboru oferty wyrażenie wynika, że minimalny okres 

gwarancji to 60 miesięcy. Podobnie w pkt. 3.1 istnieje zapis o gwarancji 60 miesięcznej, który 

brzmi: „Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

Gwarancja obejmuje całość robót, całe urządzenie, części eksploatacyjne podlegające 

zużyciu ale nie samą eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków (czyli np. wywóz 

nieczystości z osadnika, energia elektryczna)...” 

zaistniałe niejasności i rozbieżności mogą mieć wpływ na błędną kalkulację oferty, Prosimy 

więc o pilne wyjaśnienie ej kwestii. 

ODPOWIEDŹ 1: Do ceny oferty należy przyjąć minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 13.18 siwz. 

 

PYTANIE 2: Analizując wzór umowy w pkt. 5 całość przedmiotu zamówienia określa  

się na 108 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w SIWZ w pkt. 3.1 

określono, iż przedmiotem zmówienia jest budowa 94 sztuk przydomowych oczyszczalni 
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ścieków, Prosimy o wyjaśnienia dotyczące rozbieżności oraz podanie faktycznej ilości 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

ODPOWIEDŹ 2: Do wyceny należy przyjąć budowę 94 szt. przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w zakresie  

§ 5 ust. 2. 

 

PYTANIE 3: Prosimy o sprecyzowanie dotyczące odcinka przewodów między złożem,  

a komorami rozsączającymi. Według projektu należy przyjąć rury z PVC110 – o sztywności 

obwodowej SN 41, co wydaje się być omyłką pisarską, gdyż taka sztywność rur  

nie występuje. 

ODPOWIEDŹ 3: Do wyceny należy przyjąć rury PVC 110mm SN8 SDR 34 lite,  

a nie SN 41. 

 

PYTANIE 4: Prosimy również o podanie parametrów równoważności dla reaktora, 

parametry podane w dokumentacji projektowej wskazują na konkretnego producenta  

co mocno ogranicza zaproponowane przez Wykonawcę innego produktu, który mógłby 

spełniać warunki skuteczności oczyszczania, jak również utrudnia uczciwą konkurencję. 

ODPOWIEDŹ 4: informacji udzielono w dopowiedzi na zapytania do siwz nr 1.  

W uzupełnieniu: złoże biologiczne obrotowe poziome (nie fluidalne). 

 

PYTANIE 5: Prosimy o podanie szczegółów dotyczących wentylacji wysokiej, jak również 

wentylacji niskiej. 

ODPOWIEDŹ 5: Nie przewiduje się 

 

PYTANIE 6: Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących wymaganych pomp 

i przepompowni. 

ODPOWIEDŹ 6: pompownia jednopompowa systemowa (h=1,50m, D=0,70m) z tworzywa 

sztucznego (poliester/PVC/PE) z pompą uruchamiana samoczynne o Q=0,5dm3/s  

i wys. podnoszenia 5-15m 

 

PYTANIE 7: W dokumentacji przedstawionej od Zamawiającego nie ma szczegółowych 

informacji jakościowych oraz materiałowych niektórych materiałów, np. studzienek 

rozdzielczych, przyłącza kanalizacyjnego. Czy Wykonawca może dowolnie wg własnego 

uznania i wiedzy dobrać materiały oraz jakość z których będą wykonywane przy 

uwzględnieniu obowiązujących Norm i przepisów? 

ODPOWIEDŹ 7: Szczegóły materiałowe (wytrzymałość, średnice, rodzaj materiału, itp.) 

podano w przedmiarze. Materiały podlegają uzgodnieniu z zamawiającym. 

 

PYTANIE 8: Prosimy o informację czy posesje na których będą wykonywane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków przeszły badania geologiczne, pod względem położenia zwierciadła 

wody. Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie. 

ODPOWIEDŹ 8: Na wszystkich lokalizacjach zostały wykonane badania geologiczne.  

W załączeniu Zamawiający przedkłada skany opinii geotechnicznych. 

 



 
System ProPublico © Datacomp Strona 3/3 

PYTANIE 9: Prosimy o dołączenie „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych”. 

ODPOWIEDŹ 9: Należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót 

oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


