
          Oleśnica, 27.03.2015r. 
BKŚ.I.271.4.2015 
 
 
       WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap II” 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie ścieków składające się z jednego 
bioreaktora, które spełniają wymagania normy PN EN 12566-3+A1:2009? W oczyszczalniach 
jednozbiornikowych nie występują procesy gnicia ani fermentacji jak ma to miejsce w osadnikach 
montowanych przez bioreaktorem. 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 
złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w odpowiedziach na 
pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 2: Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z wad oczyszczalni ścieków działającej na 
zasadzie samego (niewspomaganego złożem biologicznym) osadu czynnego, tj. wrażliwość na 
okresowy dłuższy brak energii elektrycznej i na szokowe zmiany CHZT, BZT5, pH, temperatury, 
konieczność przeszkolenia potencjalnego użytkownika co do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni 
(np. co do konieczności unikania stosowania niektórych preparatów chemicznych mogących 
szczególnie negatywnie oddziaływać na mikroorganizmy stanowiące osad czynny itp.)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 
złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w odpowiedziach na 
pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie pracujące w technologii samego tj. 
niewspomaganego złożem biologicznym, osadu czynnego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 
złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w odpowiedziach na 
pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego 
wspomaganego złożem biologicznym? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 



złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w odpowiedziach na 
pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 5: Prosimy o udostępnienie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
stanowiących załącznik nr 9. 
Odpowiedź: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są udostępnione na stronie 
internetowej www.bip.gminaolesnica.pl – Zał Nr 2 do OPZ. 
 
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści wszystkie oczyszczalnie przebadane na zgodność z normą 
12566-3. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie parametrów równoważności, gdyż zgodnie z 
Sygn. akt: KIO 2132/11 „Dopuszczanie możliwości zastosowania urządzeń i rozwiązań 
równoważnych nie może sprowadzać się do ogólnego stwierdzenia, że wykonawcy mogą 
zaoferować (zastosować) urządzenia i rozwiązania o parametrach „nie gorszych”, ale winno 
polegać na określeniu jakie cechy i właściwości przedmiotu wyznaczają tę równoważność […] 
Jakkolwiek, brak jet w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przepisu, który  wprost 
nakładałby na zamawiającego obowiązek precyzowania wymogów, parametrów, odnoszących się 
do dopuszczalnego zakresu równoważności ofert, wskazania określonych parametrów i ich 
minimalnych wielkości dla oceny równoważności oferowanych produktów, niemniej jednak 
wskazanie dopuszczalnego zakresu równoważności ofert należy uznać co najmniej za pożądane w 
świetle zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a nadto przepisu art. 29 ust. 2 tej ustawy, zakazującego 
opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczyć uczciwą konkurencję. Tym 
samym, niedookreślenie zakresu równoważności poprzez brak wskazania istotnych dla 
Zamawiającego funkcji, cech wymaganego przedmiotu zamówienia nie spełnia warunku 
określonego w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wymogu, aby opis 
przedmiotu zamówienia został dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, przy użyciu 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i 
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Pożądane cechy oferowanego przez 
wykonawców produktu winny zostać precyzyjnie określone”. 
Odpowiedź: Zamawiający poprzez urządzenia i rozwiązania równoważne rozumie oczyszczalnie 
posiadające wydzielone komory osadnika wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego 
złożem biologicznym zawieszonym lub ze złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik 
wtórny. Ponadto urządzenia powinny spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w 
SIWZ oraz w odpowiedziach na pytania, które stają się częścią SIWZ.  
 
Pytanie 7: W projekcie napisano, że projektuje się oczyszczalnie na 4 osoby o przepływie 
maksymalnym 0,65 m3/d. Dobór przydomowych oczyszczalni ścieków w dokumentacji 
przetargowej został przeprowadzony o materiały informacyjne konkretnego producenta. 
Poszczególni producenci ustalają różne zakresy liczby mieszkańców i odpowiadające jego górnej 
granicy maksymalne dzienne obciążenie, które wylicza się na podstawie różnych wartości zużycia 
wody określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Z 2002 r., nr 8, poz.70). Prosimy o traktowanie 
podanej w projekcie przepustowości jako minimalnej i dopuszczenie oczyszczalni 
charakteryzującej się równym lub wyższym przepływem? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie o przepływie 
maksymalnym 0,65 m3/d i mniejszym. Zastosowanie oczyszczalni ścieków o większym przepływie 
może mieć negatywny wpływ na ich działanie z powodu zbyt niskiego obciążenia ściekiem. 
 
Pytanie 8: Czy Zamawiający w celu oszczędności energii będzie wymagał oczyszczalni 



wyposażonej w programator czasowy?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie były wyposażone w programator czasu 
pracy. 
 
Pytanie 9: Czy Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni wyposażonej w licznik czasu pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie były wyposażone w licznik czasu pracy. 
 
Pytanie 10: Ze względów bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 
urządzenia elektryczne powinny znajdować się  niezależnej, zewnętrznej skrzynce. Dzięki temu 
urządzenia nie są narażone na działanie środowiska agresywnego oraz nie istnieje ryzyko ich 
zalania. Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie, w których elementy elektryczne znajdują się w 
bioreaktorze lub w nadstawce bezpośrednio na zbiorniku? 
Odpowiedź: Ze względów bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 
urządzenia elektryczne powinny znajdować się w niezależnej, zewnętrznej skrzynce.  
 
Pytanie 11: Czy w ramach wymogu określonego w SIWZ tj. pełny raport z badań zgodności 
kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, Zamawiający będzie wymagał dołączenia 
pełnego raportu z badań na zgodność z normą 12566-3 + A1:2009 wg procedur w niej zawartych 
tj.: 
- Wymiary główne (wloty, wyloty i połączenia, możliwość dostępu) dla każdego modelu tj. 
oczyszczalni, nie zbiornika z rodziny; za zadanie odpowiada producenta 
- Badanie wodoszczelności zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla każdej 
oczyszczalni (nie zbiornika) z rodziny, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane 
- Badanie wytrzymałości konstrukcji obliczone zgodnie z 6.2.1 lub badane zgonie z Załącznikiem C 
normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla jednego modelu tj. oczyszczalni. Laboratorium notyfikowane 
przeprowadza badanie wytrzymałości konstrukcji lub sprawdza obliczenia producenta oraz 
zgodność wyrobu z obliczeniami 
- Badanie skuteczności oczyszczania zgodnie z załącznikiem B normy PN EN 12566-3+A1:2009 
dla jednego modelu tj. oczyszczalni, nie zbiornika z rodziny – najmniejszego, za zadanie 
odpowiada laboratorium notyfikowane 
- Trwałość zgodnie z rozdziałem 6.5.2 do 6.5.7 (co odpowiednie) i w zależności od zastosowanego 
materiału, normy PN EN 12566-3+A1:2009, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 



zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
 
Pytanie 12: Czy zgodnie z normą 12566-3 (Tablica ZA.1) w zakresie raportu wytrzymałości 
konstrukcyjnej Zamawiający będzie żądał – badania wytrzymałości konstrukcji obliczonego 
zgodnie z 6.2.1 lub badanie zgodnie z Załącznikiem C normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla 
jednego modelu tj. oczyszczalni. Laboratorium notyfikowane przeprowadza badanie wytrzymałości 
konstrukcji lub sprawdza obliczenia producenta oraz zgodność wyrobu z obliczeniami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
 
Pytanie 13: Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby w raporcie z badań były informacje określone 
w punkcie B.5 normy 12566-3?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 



raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
 
Pytanie 14: Czy Zamawiający będzie w ramach raportu z badań skuteczności oczyszczania będzie 
wymagał, aby znalazł się w nim wyniki badań skuteczności oczyszczania fosforu i azotu? 
 Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
 
Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowała wad powstałych na 
skutek: siły wyższej, normalnego zużycia (np. materiałów eksploatacyjnych typu filtry, membrany, 
dyfuzory) oraz szkód wynikłych z winy użytkownika? 
Odpowiedź:  Szczegółowo warunki gwarancyjne zostały zawarte we wzorze karty gwarancyjnej, 
stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są integralną częścią 
umowy. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe w skutek:  
a) siły wyższej, przez co strony rozumieją np.: stan klęski żywiołowej,  
b) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania elementów robót w sposób 

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 
 
Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, 
pompy, sterowniki etc.) wynosił nie mniej niż okres gwarancji udzielanej przez ich producenta, a 
zarazem nie krótszy niż 24 miesiące? Gwarancja udzielana przez producentów ww. sprzętu jest 
krótsza.  
Odpowiedź: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym 
zamówieniem na okres minimum 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Pod pojęciem 
roboty objęte przedmiotowym zamówieniem Zamawiający rozumie dostawę i montaż 66 szt. 



kompletnych (wraz z wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi) przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
 
Pytanie 17: Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert przedstawienia protokołu 
z badań i certyfikatu na zgodność z normą dotyczącą przepompowni ścieków surowych i 
oczyszczalni tj. PN-EN 12050-1 i 12050-2?  
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał takich dokumentów na etapie składania ofert.  
 
Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie legitymujące się raportami z badań 
niezawierających wszystkich informacji jakie zgodnie z normą powinien zawierać raport badań? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
 
Pytanie 19: Czy zgodnie z art. 30 ust. 4 „Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, 
Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym”, 
Zamawiający dopuści wszystkie oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego i złoża 
biologicznego legitymujące się pełnym raportem badań na zgodność z normą 12566-3? 
Odpowiedź: Zamawiający poprzez urządzenia i rozwiązania równoważne rozumie oczyszczalnie 
posiadające wydzielone komory osadnika wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego 
złożem biologicznym zawieszonym lub ze złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik 
wtórny. Ponadto urządzenia powinny spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone                  
w SIWZ oraz w odpowiedziach na pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie przebadane na zgodność z normą 12566-3 
pracujące w technologii osadu czynnego i złoża ruchomego?   
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 
złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w odpowiedziach na 



pytania, które stają się częścią SIWZ.  
 
Pytanie 21: Dokumentacja projektowa obejmuje oczyszczalnie, w których komora nadmuchowa 
jest zintegrowana z komorą osadnika wtórnego. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcyjnie inne 
rozwiązania tj. urządzenie, w którym komora osadnika wtórnego jest niezintegrowana z komorą 
napowietrzania, ale rozwiązanie jest równoważne pod względem elementów składowych 
oczyszczalni (tj. osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik wtórny)?  
Odpowiedź: Zamawiający poprzez urządzenia i rozwiązania równoważne rozumie oczyszczalnie 
posiadające wydzielone komory osadnika wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego 
złożem biologicznym zawieszonym lub ze złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik 
wtórny. Ponadto urządzenia powinny spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone                  
w SIWZ oraz w odpowiedziach na pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 22: Prosimy o podanie parametrów równoważnych oczyszczalni.  
Odpowiedź: Zamawiający poprzez urządzenia i rozwiązania równoważne rozumie oczyszczalnie 
posiadające wydzielone komory osadnika wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego 
złożem biologicznym zawieszonym lub ze złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik 
wtórny. Ponadto urządzenia powinny spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone                  
w SIWZ oraz w odpowiedziach na pytania, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 23: Na projektach budowlanych pojawiają się uprawnienia konstruktora w zakresie 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia są nieadekwatne do rodzaju robót, jakie są 
przedmiotem Zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie tego faktu oraz załączenie kopii uprawnień 
konstruktora. 
Odpowiedź: Zgodnie z prawem budowlanym budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie 
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia robót budowlanych, do którego nie 
załącza się projektu budowlanego opracowanego przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
Pytanie 24: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. Określa najwyższe 
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń. Dla BZT5 najwyższa dopuszczalna wartość to 
40 mgO2/l, dla zawiesiny ogólnej – 50 mgO2/l . Czy  w związku z tym Wykonawca może traktować 
te wymagania, jako nadrzędne dla wymaganego stopnia oczyszczania ścieków rzez 
oczyszczalnię? 
Odpowiedź:  Oferowane urządzenia powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3 + A1:2009 
oraz pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w odpowiedziach na pytania, 
które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, 
pompy etc.) wynosiły nie mniej niż okres gwarancji wymagany przez ich producenta?  
Odpowiedź: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym 
zamówieniem na okres minimum 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Pod pojęciem 
roboty objęte przedmiotowym zamówieniem Zamawiający rozumie dostawę i montaż 66 szt. 
kompletnych (wraz z wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi) przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
 
Pytanie 26: Co Zamawiający rozumie przez wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (§ 1 pkt. 3 
ppkt. d)? Podanie zakresu badań jest niezbędne dla rzetelnej wyceny robót. 
Odpowiedź: Poprzez wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej Zamawiający rozumie: pomiar 
ciągłości przewodów ochronnych, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie 
prawidłowości rezystancji przewodów elektrycznych, sprawdzenie prawidłowości oznaczenia 
przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, sprawdzenie poprawności 
połączeń przewodów, sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę                



i konserwację. 
 
Pytanie 27: Czy zbiorniki na ścieki oczyszczone mają być szczelne i bezodpływowe?  
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Pzp, Zamawiający zmienia sposób 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Ścieki będą odprowadzane do studni chłonnej. W 
przypadku gdy warunki gruntowe będą wymagały odprowadzenia ścieków do studni chłonnej 
wyniesionej  z wykorzystaniem pompowni ścieków oczyszczonych - koszt pompowni Wykonawca 
powinien dodatkowo uwzględnić w ofercie. Studnie chłonną należy wykonać w sposób 
umożliwiający odprowadzenie ścieków oczyszczonych nad zwierciadłem wody gruntowej.  
 
Pytanie 28: Na kim ciąży obowiązek usuwania osadu z oczyszczalni? 
Odpowiedź: Usuwanie osadu z oczyszczalni nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia. 
 
Pytanie 29: Zamawiający nie określił sposobu wentylacji oczyszczalni. Prosimy o określenie w jaki 
sposób oczyszczalnia będzie wentylowana. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyprowadzenia wentylacji wysokiej każdej wybudowanej 
oczyszczalni ponad połać dachu. Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ                        
i Wykonawca powinien ją uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 30: Prosimy o sprecyzowanie technologii oczyszczalni ścieków. W STWiOR jest napisane: 
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oczyszczalni ścieków pracującej w technologii 
opartej o metodę osadu czynnego oraz złoża nieruchomego”. Z dokumentacji projektowej wynika, 
że oczyszczalnie mają być wykonane w technologii osadu czynnego. Obie te technologie różnią 
się od siebie, więc prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 
złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz doprecyzowane                            
w odpowiedziach na pytania do SIWZ, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 31: Prosimy o podanie wymaganych przepustowości oczyszczalni.  
Odpowiedź: Dobór przydomowych oczyszczalni ścieków został określony na podstawie 
indywidualnego, faktycznego zużycia wody przez każde gospodarstwo. Dopuszcza się 
oczyszczalnie o nominalnym dobowym przepływie 0,6 m3/dobę.  
 
Pytanie 32: Sposób odprowadzania ścieków nie jest precyzyjny. Zaprojektowano szczelne zbiorniki 
o pojemności 2m3. Kto będzie odpowiedzialny za opróżnianie zbiornika? Zbiornik o takiej 
pojemności może się szybko przepełniać, a to z kolei zaburzyć parametry pracy całej instalacji.  
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Pzp, Zamawiający zmienia sposób 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Ścieki będą odprowadzane do studni chłonnej. W 
przypadku gdy warunki gruntowe będą wymagały odprowadzenia ścieków do studni chłonnej 
wyniesionej  z wykorzystaniem pompowni ścieków oczyszczonych - koszt pompowni Wykonawca 
powinien dodatkowo uwzględnić w ofercie. Studnie chłonną należy wykonać w sposób 
umożliwiający odprowadzenie ścieków oczyszczonych nad zwierciadłem wody gruntowej.  
 
Pytanie 33: W dokumentacji przetargowej opisano wymagane parametry zbiorników oczyszczalni: 
wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem 
lub rotomuldingu. Czy  Zamawiający dopuszcza zbiorniki oczyszczalni wykonane z innego 
materiału niż polietylen (np. stali nierdzewnej, włókna szklanego, żywicy)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników monolitycznych wykonanych ze 
stali nierdzewnej oraz żywicy. Nie dopuszcza się zbiorników klejonych, spawanych oraz 
skręcanych z elementów PE i PP.  
 



Pytanie 34: Prosimy o podanie minimalnych, nominalnych przepustowości poszczególnych 
oczyszczalni ścieków przewidzianych do montażu w ramach w/w postępowania przetargowego?  
Odpowiedź: Dopuszcza się oczyszczalnie o nominalnym dobowym przepływie 0,6 m3/dobę. 
 
Pytanie 35: Zamawiający w dokumentacji przetargowej Zamawiający napisał, że oczyszczalnie 
powinny składać się z: 
- osadnika wstępnego  
- bioreaktora  
- osadnika wtórnego 
Czy Zamawiający dopuszcza aby oczyszczalnia pracowała w układzie osadnika wstępnego i 
bioreaktora? Jeżeli  Zamawiający nie dopuszcza takich oczyszczalni, to prosimy o jednoznaczne 
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia składała się z: 
- osadnika wstępnego  
- bioreaktora  
- osadnika wtórnego. 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 
złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz doprecyzowane                            
w odpowiedziach na pytania do SIWZ, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 36: Prosimy o określenie minimalnych, całkowitych pojemności: 
- osadnika wstępnego  
- bioreaktora  
- osadnika wtórnego 
A jeżeli Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie w układzie osadnika wstępnego i bioreaktora to 
prosimy o podanie minimalnych, całkowitych pojemności dla: 
- osadnika wstępnego  
- bioreaktora 
Prosimy również o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby 
poszczególne komory zaoferowanych oczyszczalni posiadały wskazane przez Zamawiającego 
minimalne, całkowite pojemności.  
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby poszczególne komory oczyszczalni miały następujące 
minimalne pojemności: osadnik wstępny: 2000 dm3; komora biologii 1500 dm3, osadnik wtórny 
1000 dm3. 
 
Pytanie 37: Zamawiający w dokumentacji przetargowej, wymaga aby zaoferowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Prosimy o 
jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie spełniały wymagania 
w/w normy a w celu potwierdzenia Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnego 
raportu z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane (zgodnie z Tablicą 1 normy PN-EN 
12566-3+A1:2009). 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 



dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
 
Pytanie 38: Zamawiający przewiduje odprowadzenie ścieków oczyszczonych do bezodpływowych 
zbiorników o poj. 2000 dm3. W jaki sposób Zamawiający przewiduje odprowadzenie nadmiaru 
ścieku zgromadzonego w zbiorniku i kto ewentualnie byłby odpowiedzialny za tą czynność? 
Zbiornik o pojemności 2m3 może zostać napełniony w ciągu jednej doby co powoduje konieczność 
codziennego opróżniana zbiornika. Zaniedbanie tej czynności spowoduje spiętrzenie ścieku w 
oczyszczalni i jednocześnie zaburzenie jej pracy co niewątpliwie wpłynie na dotrzymanie 
dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych? 
Odpowiedź:  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Pzp, Zamawiający zmienia sposób 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Ścieki będą odprowadzane do studni chłonnej. W 
przypadku gdy warunki gruntowe będą wymagały odprowadzenia ścieków do studni chłonnej 
wyniesionej  z wykorzystaniem pompowni ścieków oczyszczonych - koszt pompowni Wykonawca 
powinien dodatkowo uwzględnić w ofercie. Studnie chłonną należy wykonać w sposób 
umożliwiający odprowadzenie ścieków oczyszczonych nad zwierciadłem wody gruntowej.  
 
Pytanie 39: Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz oczyszczalni są źródłem 
gazów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z 
przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy poziomem ścieków, a sklepieniem oczyszczalni. 
Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod 
warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku. Zamawiający nie precyzuje w 
projekcie technicznym wymagań co do wentylacji urządzeń.  
Czy Zamawiający żąda w ramach wykonywanych prac, wyprowadzenia wentylacji wysokiej każdej 
wybudowanej oczyszczalni ponad połać dachu?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyprowadzenia wentylacji wysokiej każdej wybudowanej 
oczyszczalni ponad połać dachu. Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ                        
i Wykonawca powinien ją uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 40: Zamawiający w przedmiarze robót i STWiOR nie precyzuje sposobu włączenia się w 
instalacje elektryczną budynku, które bardzo często nie spełniają obecnych norm.  
a) Czy zamawiający wymaga aby wszystkie przydomowe oczyszczalnie były zabezpieczone na 

wypadek przepięcia, skoków napięcia, zwarcia itp. odpowiednimi bezpiecznikami?  
b) Czy Zamawiający żąda by punkt rozdziału z systemu TNC na TNS w miejscu montażu 

zabezpieczenia różnicowo-prądowego odpowiednio uziemić. 
Odpowiedź: Obowiązek zabezpieczenia instalacji przed zwarciem oraz dostosowanie instalacji do 
obowiązujących norm leży w obowiązku Wykonawcy. 
 
Pytanie 41: Czy zamawiający zgromadził już wszystkie wpłaty od mieszkańców. Jeśli nie, czy 
Zamawiający po protokolarnym przekazaniu placu budowy będzie uzależniał wejście Wykonawcy 
na daną posesję od uzyskania wpłaty kwoty własnej każdego mieszkańca ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie zgromadził wszystkich wpłat od mieszkańców. Jednocześnie 
wejście Wykonawcy na daną posesję nie będzie uzależnione od uzyskania wpłaty kwoty własnej 
każdego mieszkańca. 
 
Pytanie 42: Proszę o jednoznaczne określenie w jakiej technologii powinny pracować urządzenia. 
W jednym miejscu Zamawiający opisuje urządzenia na bazie oczyszczalni MICRO STEP, które 
pracują w technologii osadu czynnego? w dokumencie STWiOR pkt. 1: „Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa i montaż oczyszczalni ścieków pracującej w technologii opartej  
o metodę osadu czynnego oraz złoża nieruchomego” 
Obydwie technologie nie są równoważne a urządzenia pracujące na ich bazie różnią się ceną 
przez co Zamawiający nieświadomie wprowadza w błąd oferentów. Prosimy o uszczegółowienie 
wymagań co do technologii pracy urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie  posiadały wydzielone komory osadnika 
wstępnego, komorę osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym zawieszonym lub ze 



złożem biologicznym na wale rotacyjnym oraz osadnik wtórny. Ponadto urządzenia powinny 
spełniać pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz doprecyzowane                            
w odpowiedziach na pytania do SIWZ, które stają się częścią SIWZ. 
 
Pytanie 43: Zamawiający nie przewiduje w projekcie zagospodarowania terenu przepompowni 
ścieków surowych i oczyszczonych pomimo zastosowania zbiorników z materiału PEHD. W 
przypadku wyjścia przykanalika ścieków z budynku mieszkalnego na głębokości ok. 80 cm 
wykonawca będzie zobowiązany do zagłębienia całego układu grawitacyjnej instalacji ponad 
standardowy poziom jednocześnie zwiększając dopuszczalny naziom gruntu na zbiorniki z PEHD. 
Ponadto wysokość włazów do oczyszczalni nie powinna ograniczać dostępu do pomp 
mamutowych, które okresowo mogą wymagać czyszczenia. Serwis urządzeń w takich 
przypadkach staje się niemożliwy do wykonania. W związku z powyższym: 
- Czy zamawiający przewiduje zmiany projektowe, które polegają na zastosowaniu pompowni 
ścieków w całej instalacji?  
- Jak zamawiający przewiduje rozliczenie urządzeń dodatkowych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania pompowni ścieków surowych. Oferowane 
oczyszczalnie muszą posiadać wytrzymałość na naziom gruntu wysokości 1,2 m. Ponadto z uwagi 
na niekorzystne warunki gruntowo wodne występujące na terenie gminy, urządzenia powinny mieć 
możliwość posadowienia w warunkach mokrych przynajmniej do połowy wysokości zbiornika. Na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Pzp, Zamawiający zmienia sposób odprowadzenia ścieków 
oczyszczonych. Ścieki będą odprowadzane do studni chłonnej. W przypadku gdy warunki 
gruntowe będą wymagały odprowadzenia ścieków do studni chłonnej wyniesionej  z 
wykorzystaniem pompowni ścieków oczyszczonych - koszt pompowni Wykonawca powinien 
dodatkowo uwzględnić w ofercie.  
 
Pytanie 44: Zamawiający nieprecyzyjnie opisuje przedmiot Zamówienia. W przedmiarze robót 
biologiczna oczyszczalnia ścieków opisana jest jako „biologiczna oczyszczalnia ścieków o 
objętości systemu 5,0m3. W projekcie Budowlano-wykonawczym opisano przedmiot zamówienia w 
odniesieniu do urządzenia MICRO STEP z dopiskiem „lub równoważne”. Informuję, że powyższe 
zapisy wykluczają się i uniemożliwiają dokładne dobranie urządzeń gdyż oczyszczalnia 
MICROSTEP jest oczyszczalnią o znacznie mniejszej pojemności niż 5m3. Proszę o określenie 
minimalnych pojemności komór oczyszczalni w celu określenia warunków równoważności 
urządzeń? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby poszczególne komory oczyszczalni miały następujące 
minimalne pojemności: osadnik wstępny: 2000 dm3; komora biologii 1500 dm3, osadnik wtórny 
1000 dm3. 
 
Pytanie 45: Zamawiający w projekcie BUDOWLANO-WYKONAWCZYM opisuje w pkt. 4 
charakterystykę terenu, gdzie informuje, że w terenie objętym projektem występuje bardzo wysoki 
poziom wód gruntowych, który uniemożliwia wykonania „rozsączu” ścieków w gruncie. Informacja 
ta jest jednoznaczna z występowaniem dodatkowych sił hydrostatycznych na zbiornik 
oczyszczalni. Poza tym Zamawiający nie przewiduje w projekcie montażu pompowni ścieków 
surowych co umożliwiło by zamontowanie zbiornika płycej i zmniejszenie napierającego naziomu 
gruntu. Czy w związku z powyższym Zamawiający żąda od oferenta by oczyszczalnia była 
przebadana w laboratorium notyfikowanym z uwzględnieniem parcia hydrostatycznego oraz 
naziomu 1,2 m oraz czy takie informacje muszą zawierać raporty z badań, których dołączenia do 
oferty wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania pompowni ścieków surowych. Oferowane 
oczyszczalnie muszą posiadać wytrzymałość na naziom gruntu wysokości 1,2m. Ponadto z uwagi 
na niekorzystne warunki gruntowo wodne występujące na terenie gminy, urządzenia powinny mieć 
możliwość posadowienia w warunkach mokrych przynajmniej do połowy wysokości zbiornika.  
 
Pytanie 46: Czy badania typu wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające zgodność 
z w/w normą (badania wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania wytrzymałość) mają 
obejmować całą oczyszczalnię (wszystkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor itd.) i 
potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?  



Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z 
szafą sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym 
UE, z którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy 
badanie zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską 
Jednostkę Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. 
Raport z badań, dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, 
wodoszczelności oraz trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien 
zawierać informacje o częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia 
energii elektrycznej przez oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
 
Pytanie 47: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane oczyszczalnie ścieków 
pracowały w pełni automatycznie, tzn. były sterowane za pomocą programowalnego sterownika 
PLC i posiadały elektrozawory oraz nie wymagały ingerencji użytkownika między innymi ręcznej 
regulacji zaworów? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby zaoferowane oczyszczalnie pracowały w pełni 
automatycznie.  
 
Pytanie 48: Czy każda zaprojektowana oczyszczalnia jest przeznaczona do obsługi 4 
użytkowników? Jeżeli nie to prosimy o podanie minimalnych przepustowości wszystkich 
oczyszczalni? 
Odpowiedź:  Każda zaprojektowana oczyszczalnia jest przeznaczona do obsługi 4 użytkowników.  
 
Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuszcza wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-
3+A1:2009 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatna a tylko potwierdzone 
przez laboratorium notyfikowane? Czy wszystkie badania na zgodność z w/w normą muszą być 
wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Europejską Komisję?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 



oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM.  
Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza tylko oczyszczalnie przebadane na zgodność z normą 
PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 przez notyfikowane laboratorium. 
 
Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści utajnienie dokumentów zawierających raporty i protokoły z 
badań oraz ich załączników, które są podstawą do określenia czy zaoferowane urządzenia 
posiadają zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści utajnienia dokumentów zawierających raporty i protokoły                
z badań oraz ich załączników, które są podstawą do określenia, czy zaoferowane urządzenia 
posiadają zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.   
 
Pytanie 51: Czy w celu potwierdzenia że oferowane oczyszczalnie spełniają wymagania 
Zamawiającego, do oferty należy załączyć rysunki, przekroje, zdjęcia itp. oferowanego produktu? 
Brak tych dokumentów może uniemożliwić Zamawiającemu sprawiedliwą ocenę ofert oraz 
pozyskanie niezbędnych informacji o produkcie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 producenta urządzeń 
wraz z dokumentami źródłowymi w postaci protokołów (raportów) z badań - w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości 
materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia (dotyczy kompletnego urządzenia wraz z szafą 
sterowniczą) - dla oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE, z 
którego będzie jednoznacznie wynikało, iż zgodnie z załącznikiem B powołanej normy badanie 
zostało przeprowadzone w całości, bez udziału podmiotów trzecich, przez Europejską Jednostkę 
Notyfikowaną wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Raport z badań, 
dotyczący skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz 
trwałości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien zawierać informacje o 
częstotliwości wywozu osadu i poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez 
oczyszczalnie uzyskanym w okresie objętym badaniem.  
Jeżeli Wykonawca zaoferował oczyszczalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na 
rynek po 30.06.2013r. dostarcza dodatkowo deklaracje właściwości użytkowych wraz z pełnym 
raportem z badań przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 
12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej deklaracji właściwości użytkowych POŚ 
(tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem wykraczać poza zakres 
zbadanych właściwości). Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, nie posiadających Deklaracji 
zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC 
oraz odpowiadających wszystkim standardom PN EN 12566-3 + A1:2009. Małe oczyszczalnie 
ścieków do 50 RLM. 
 
Pytanie 52: Proszę o odpowiedź czy Zamawiający żąda udzielenia minimalnej gwarancji na okres 
5 lat na roboty budowlane czy na cały przedmiot zamówienia tj. oczyszczalnie, pompy elektryczne. 
Proszę o jednoznaczne  sprecyzowanie swoich wymagań co do gwarancji na roboty budowlane, 
urządzenia elektryczne (dmuchawy membranowe, pompy do ścieków) oraz zbiorniki oczyszczalni? 



Odpowiedź: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym 
zamówieniem na okres minimum 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Pod pojęciem 
roboty objęte przedmiotowym zamówieniem Zamawiający rozumie dostawę i montaż 66 szt. 
kompletnych (wraz z wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi) przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
 
Pytanie 53: Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie studni wybieralnej studnią chłonną w 
przypadku gdy pozwalają na to warunki gruntowo wodne? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów 
studni chłonnych (szerokości, głębokości, frakcji i warstw zasypu). Jeżeli nie, proszę o podanie 
wymagań jakie powinny spełniać studnie wybieralne (norma, materiał, wytrzymałość materiału na 
obciążenia gruntem i parciem hydrostatycznym)? Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie 
pompy do opróżniania studni wybieralnej? Jeżeli tak to czy pompa powinna być sterowana 
automatycznie czy załączana manualnie przez użytkownika. Proszę o podanie schematu montażu 
pompy w zbiorniku na ścieki oczyszczone?  
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Pzp, Zamawiający zmienia sposób 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Ścieki będą odprowadzane do studni chłonnej. W 
przypadku gdy warunki gruntowe będą wymagały odprowadzenia ścieków do studni chłonnej 
wyniesionej  z wykorzystaniem pompowni ścieków oczyszczonych - koszt pompowni Wykonawca 
powinien dodatkowo uwzględnić w ofercie. Studnie chłonną należy wykonać w sposób 
umożliwiający odprowadzenie ścieków oczyszczonych min. 1,5 m nad zwierciadłem wody 
gruntowej. Do jej budowy należy wykorzystać minimalnie 2 m3 kruszywa frakcji 20-40 mm na 
osobę. Grubość warstwy zasypu nie powinna być mniejsza jak 0,6m wysokości. 
 
Pytanie 54: Proszę o jednoznaczne potwierdzenie Zamawiającego że projektowane instalacje nie 
wymagają zastosowania żadnych pompowni ścieków surowych i oczyszczonych oraz że 
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy montażu tych urządzeń w ramach oferowanej 
ceny ryczałtowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania pompowni ścieków surowych.                         
W przypadku gdy warunki gruntowe będą wymagały odprowadzenia ścieków do studni chłonnej 
wyniesionej  z wykorzystaniem pompowni ścieków oczyszczonych - koszt pompowni Wykonawca 
powinien dodatkowo uwzględnić w ofercie.  
 
Pytanie 55: Zamawiający zgodnie z przedmiarem robót przewiduje wykorzystanie zaledwie 1,2m3 
materiału na obsypkę zbiorków oczyszczalni które w dalszej części przedmiaru definiuje jako 
zbiorniki o poj. systemu 5m3. Czy brakującą część materiału Zamawiający przewiduje dostarczyć 
we własnym zakresie czy obowiązek ten należy do Wykonawcy? Proszę o precyzyjna odpowiedź.  
Odpowiedź: Wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie odpowiednią ilość materiału 
niezbędnego na obsypanie zbiorników oczyszczalni. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie 
zamówienia. 

Pytanie 56: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmian lokalizacji elementów przydomowej 
oczyszczalni ścieków?  
Odpowiedź: Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru  w szczególnych przypadkach 
wyrazi zgodę na zmiany nieistotne dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 
użytkownika.   

Pytanie 57: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania tylko                    
w okolicznościach wskazanych w  § 22 ust. 2 Projektu Umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia. 



 
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuję, że powyższe odpowiedzi stają się 

częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę. 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
  Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przedłużam termin składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu do dnia 03.04.2015r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2015r. o 
godz. 11.15.  
Termin związania ofertą odnosi się do ww. terminu składania ofert. 
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów SIWZ. 
 

 

               Wójt Gminy Oleśnica 
          /-/ mgr Leszek Juda 

 

 

 

 


