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       WSZYSCY WYKONAWCY 
 

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

oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kępie, Oleśnica, Wólka Oleśnicka, Borzymów, 
Sufczyce, Brody” 

 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 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 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej 
ustawy zmienia treść SIWZ: 
 
Pytanie 1: Zamawiający nieprecyzyjnie opisuje w przedmiarze robót sposób odprowadzania 
ścieków, oczyszczonych do zbiornika szczelnego wykonanego z PEHD o poj. od 1000 do 2000 
dm3. Proszę o jednoznaczne wskazanie wymagań co do poj. zbiornika dla poszczególnej 
oczyszczalni. 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy Zamawiający określa, że pojemność 
zbiornika na ścieki oczyszczone dla poszczególnej oczyszczalni ma wynosić 2000 dm3.  
 
Pytanie 2: Zamawiający przewiduje odprowadzenie ścieków oczyszczonych do bezodpływowych 
zbiorników o poj. od 1000 do 2000 dm3. W jaki sposób Zamawiający przewiduje odprowadzenie 
nadmiaru ścieku zgromadzonego w zbiorniku i kto ewentualnie byłby odpowiedzialny za ta 
czynność? Zbiornik o poj. 1 m3 może zostać napełniony w ciągu 1 doby co powoduje konieczność 
codziennego opróżniania 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 powyższej ustawy Zamawiający zmienia sposób 
odprowadzenia ścieków. Ściek oczyszczony będzie odprowadzany do gruntu poprzez studnię 
chłonną wykonaną z PEHD o poj. 2000 dm3. 
 
Pytanie 3: 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 w ramach wykonywanych prac wyprowadzenia wentylacji 
wysokiej każdej wybudowanej oczyszczalni ponad połać dachu. Powyższa odpowiedź staje się 
częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 
 
Pytanie 4: 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 punk rozdziału z systemu TNC na TNS w miejscu montażu 

zabezpieczenia różnicowo-prądowego odpowiednio uziemić.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie przydomowe oczyszczalnie były zabezpieczone 
na wypadek przepięcia, skoków napięcia, zwarcia itp. odpowiednimi bezpiecznikami. Zamawiający 
wymaga aby punkt rozdziału z systemu TNC na TNS w miejscu montażu zabezpieczenia 
różnicowo-prądowego odpowiednio uziemić. Powyższa odpowiedź staje się częścią SIWZ i należy 
ją uwzględnić przygotowując ofertę. 
 
Pytanie 5: Czy Zamawiający zgromadził już wszystkie wpłaty od mieszkańców. Jeśli nie czy 
Zamawiający  po protokolarnym przekazaniu placu budowy będzie uzależniał Wykonawcy wejście 
na daną posesję od uzyskania wpłaty kwoty własnej każdego mieszkańca? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgromadził wszystkich wpłat od mieszkańców. Wejście Wykonawcy 
na daną posesję będzie uzależnione od uzyskania wpłaty kwoty własnej każdego mieszkańca. 
 
Pytanie 6: W punkcie 11.2 projektu technicznego Zamawiający opisuje czynności dotyczące 
poboru prób wody oczyszczonej. Proszę o jednoznaczne określenie wymagań co do ilości i okresu 
poboru próbek ścieków oczyszczonych, które powinien dostarczyć Wykonawca do odbioru 
końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest do poboru prób w późniejszym okresie, 
proszę o jednoznaczne zaznaczenie tego w odpowiedzi. Jeżeli tak, to czy Wykonawca ma 
obowiązek serwisować oczyszczalnie przydomowe w okresie trwania gwarancji? Jeżeli tak czy 
Zamawiający żąda od Oferentów uwzględnienia w ofercie kosztów wywozu osadów nadmiernych 
w okresie trwania gwarancji? Proszę o jednoznaczną odpowiedź na wszystkie wątpliwości.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje zlecenie stacji sanitarno-
epidemiologicznej bądź innemu akredytowanemu laboratorium i uzyskanie pozytywnych wyników 
badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości ścieków 
odprowadzanych do środowiska) z 10% (wskazanych przez Inwestora) oczyszczalni do odbioru 
końcowego robót oraz przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. Wykonawca w 
ramach gwarancji zapewni obowiązkowy przegląd roczny każdej oczyszczalni z wpisaniem uwag i 
zaleceń dla użytkownika do książki usługi serwisowej oraz dokona kompleksowej konserwacji 
oczyszczalni obejmującej m.in.:  

• kontrolę działania i czyszczenie urządzenia (usuwanie złogów, zanieczyszczeń stałych, 
szczególnie z pomp);  

• konserwację urządzeń (zgodnie z zaleceniem producenta);  
• dostosowanie optymalnych wartości (np. zapotrzebowania tlenu);  
• ogólną kontrolę wszystkich połączeń;  
• wymianę urządzeń lub ich części zużytych w wyniku eksploatacji. 

Zamawiający nie żąda wywozu osadu nadmiernego z oczyszczalni w ramach gwarancji. 
 
Pytanie 7: Proszę o jednoznaczne określenie w jakiej technologii powinny pracować urządzenia. W 
jednym miejscu Zamawiający pisze: „ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają na 
złoże biologiczne pracujące w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego drobno 
pęcherzykowo” w dokumencie SIWZ: „2. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym”. Obydwie technologie nie są 
równoważne i a urządzenia pracujące na ich bazie różnią się ceną przez co Zamawiający 
nieświadomie może wprowadzić w błąd Oferentów. Prosimy o uszczegółowienie wymagań co do 
technologii pracy urządzenia.  
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy ze względu na zmienność ilościową                   
i jakościową ścieków występujących w gospodarstwach domowych, poza technologią wskazaną               



w projekcie Zamawiający dopuszcza jedynie oczyszczalnie pracujące na zasadzie osadu 
czynnego i złoża nieruchomego w technologii SBR.  
 
Pytanie 8: Zamawiający nie przewiduje w projekcie zagospodarowania terenu zastosowania 
przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych pomimo zastosowania zbiorników z materiału 
PEHD. W przypadku wyjścia przykanalika ścieków z budynku mieszkalnego na głębokości około 
80 cm Wykonawca będzie zobowiązany do zagłębienia całego układu grawitacyjnej instalacji 
ponad standardowy poziom jednocześnie zwiększając dopuszczalny naziom gruntu na zbiorniki s 
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: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie przewiduje zastosowania przepompowni ścieków 
surowych i oczyszczonych. 
 
Pytanie 9: Norma PN-EN 12566-3+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający dotyczy: „Małe 
oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe 
i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Zgodnie z w/w normą należy 
wykonać wstępne badania typu: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, 
wytrzymałość. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań jednostka notyfikowana sporządza 
raport/protokół z wstępnego badania typu. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty pełnego raportu z wstępnych badań typu wydanego przez jednostkę 
notyfikowaną w zakresie badania: 
− trwałości; wykonane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, Protokół/Raport z badań typu 

wystawiony przez laboratorium notyfikowane, 
− skuteczności oczyszczania; wykonane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, 

Protokół/Raport z badań typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane, 
− wytrzymałości konstrukcji; wykonane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, 

Protokół/Raport z badań typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane, 
− wodoszczelności; wykonane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, Protokół/Raport z 

badań typu wystawiony przez laboratorium notyfikowane? 
Ponieważ, Zamawiający wskazał, że wymaga zgodności oferowanych przydomowych oczyszczalni 
ścieków z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, oczekujemy, że Zamawiający będzie wymagał 
dołączenia do oferty pełnego raportu z wstępnych badań typu w zakresie badania 
wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania, wytrzymałości, wystawionego przez 
laboratorium notyfikowane wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Wykonawca na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
jest zobowiązany dołączyć do oferty:  
- deklarację 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. przedkłada 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 10: W normie PN-EN 12566-3+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, nie 
występuje pojęcie osadnik, bioreaktor – norma dotyczy całkowitego urządzenia „oczyszczalni”. W 
związku z powyższym oczekujemy, że badania typu wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i 
potwierdzające zgodność z w/w normą (badania wodoszczelność, trwałość, skuteczność 
oczyszczania, wytrzymałość) mają obejmować całą oczyszczalnie (wszystkie elementy jako całość 
tzn. osadnik, bioreaktor, itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z normą PN-EN 12566-
3+A1:2009? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ badania typu wykonane przez jednostkę notyfikowaną i 
potwierdzające zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (badania w zakresie skuteczności 
oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości materiału, z którego 
jest wykonana oczyszczalnia) mają obejmować całą oczyszczalnię (dotyczy kompletnego 
urządzenia wraz z szafą sterowniczą).  
 
Pytanie 11: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane oczyszczalnie ścieków, 
pracowały w pełni automatycznie, tzn.  były sterowane za pomocą programowalnego sterownika 
PLC i posiadały elektrozawory, i nie wymagały ingerencji użytkownika między innymi ręcznej 
regulacji zaworów? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane oczyszczalnie ścieków, 
pracowały w pełni automatycznie. Powyższa odpowiedź staje się częścią SIWZ i należy ją 
uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pytanie 12: Czy każda zaprojektowana oczyszczalnia jest przeznaczona do obsługi 4 
użytkowników? Jeżeli nie to prosimy o podanie minimalnych przepustowości wszystkich 
oczyszczalni. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ każda zaprojektowana oczyszczalnia jest przeznaczona do obsługi 4 
użytkowników. 

Pytanie 13: Prosimy o podanie minimalnych pojemności osadników dla poszczególnych wielkości 
oczyszczalni. 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy Zamawiający wymaga aby 
poszczególne komory miały następujące minimalne pojemności: osadnik wstępny – 2000 dm3, 
komora napowietrzania -1500 dm3, osadnik wtórny - 1000 dm3.  

Pytanie 14: Zamawiający w STWiOR wymaga aby ciąg technologiczny składał się z dwóch 
oddzielnych zbiorników, wymaga również aby oczyszczalnia posiadała: 
- osadnik wstępny 
- komorę napowietrzania 
- osadnik wtórny. 
Czy Zamawiający dopuszcza aby procesy tlenowe zachodziły w jednej komorze (osad czynny + 
złoże biologiczne), czy też oczyszczalnia powinna się składać z: 



- osadnika wstępnego 
- komory napowietrznej, która podzielona jest na dwie komory: I komora – złoże biologiczne,                  
II komora – osad czynny 
- osadnika wtórnego 
Czyli z 4 oddzielnych komór? 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy Zamawiający dopuszcza aby ciąg 
technologiczny przebiegał w jednym lub dwóch zbiornikach, ale wymaga aby odbywał się w trzech 
oddzielnych komorach. 
 
Pytanie 15: Prosimy o sprecyzowanie w jakiej technologii mają pracować zaprojektowane przez 
Zamawiającego przydomowe oczyszczalnie ścieków? 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy ze względu na zmienność ilościową                
i jakościową ścieków występujących w gospodarstwach domowych, poza technologią wskazaną w 
projekcie Zamawiający dopuszcza jedynie oczyszczalnie pracujące na zasadzie osadu czynnego               
i złoża nieruchomego w technologii SBR. 
 
Pytanie 16: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako oczyszczalnie biologiczne                            
z napowietrzaniem, które to urządzenia opisuje norma zharmonizowana PN-EN 12566-3+A1:2009. 
Czy Zamawiający zgodnie z zapisami wyżej wymienionej normy PN-EN 12566-3+A1:2009 
wymagać będzie od oferentów przedstawienia następujących raportów z badań: 
- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub 
oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z 
załącznikiem „A” normy PN-EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności z tablicą „1” przedmiotowej 
normy, 
- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia , a nie 
największy pojedynczy zbiornik) zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3+A1:2009 dla 
warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne 
warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z norma PN-EN 
12566-3+A1:2009, 
- efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina zgodnie z załącznikiem „B” 
normy PN-EN 12566-3+A1:2009, 
- trwałość materiału (badanie materiału) – badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN-
EN 12566-3+A1:2009 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, 
zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w 
komisji Europejskiej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 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 17: Czy Zamawiający dopuszcza wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-
3+A1:2009 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną, a tylko potwierdzone 
przez laboratorium notyfikowane? Czy wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-
3+A1:2009 muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Europejską 
Komisję? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni nie przebadanych przez notyfikowane 
laboratorium. 
 
Pytanie 18: Prosimy o podanie parametrów równoważności dla zaprojektowanych oczyszczalni 
biologicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne urządzenia spełniające normę  PN-EN 12566-
3+A1:2009, pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego lub na zasadzie osadu 
czynnego i złoża nieruchomego w technologii SBR, o parametrach nie gorszych od urządzeń 
wskazanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Udowodnienie 
równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez 
niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Powyższa 
odpowiedź staje się częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pytanie 19: 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. Według Zamawiającego nie stanowią one 
tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Pytanie 20: Część opisowa projektu budowlano-wykonawczego pkt. 1.3 wskazuje na przydomową 
oczyszczalnię ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym typu Micro-Step, wraz z systemem 
odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni wybieralnej. Czy Zamawiający dopuszcza 
urządzenia z inną technologią oczyszczania ścieków? 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy ze względu na zmienności ilościowe i 
jakościowe ścieków występujących w gospodarstwach domowych, poza technologią wskazaną w 
projekcie Zamawiający dopuszcza jedynie oczyszczalnie pracujące na zasadzie osadu czynnego i 
złoża nieruchomego w technologii SBR. Jednocześnie, zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 2, 
Zamawiający zmienia sposób odprowadzenia ścieków - ściek oczyszczony będzie odprowadzany 
do gruntu poprzez studnię chłonną wykonaną z PEHD o poj. 2000 dm3. 
 
Pytanie 21: W projekcie budowlanym pkt. 5.1.1 projektant narzucił materiał wykonania zbiornika 
dla osadnika wstępnego, biologicznego i wtórnego z PEHD, wytwarzanego metodą wytłaczania z 
rozdmuchem lub rotomuldingu. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza inne 
rozwiązanie? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza się zastosowania zbiorników innych niż wykonanych z PEHD.  



Pytanie 22: W skład oczyszczalni ujętej w projekcie wchodzą osadnik wstępny i komora 
napowietrzania zintegrowana z osadnikiem wtórnym. Oczyszczalnie ścieków powinny być 
wykonane ponadto w oparciu o urządzenia działające w komorach ustawionych szeregowo. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza urządzenia, których osadnik wstępny, komora 
napowietrzania zintegrowana z osadnikiem wtórnym znajdują się w jednym zbiorniku? Jak również 
prosimy o wyjaśnienie, na czym polega zintegrowanie komory napowietrzania z osadnikiem 
wtórnym? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osobnych zbiorników dla napowietrzania i 
osadnika wtórnego? 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy oraz zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 
14 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, których osadnik wstępny, komora 
napowietrzania zintegrowana z osadnikiem wtórnym znajdują się w jednym zbiorniku pod 
warunkiem, że jest to zbiornik monolityczny o poj. min. 4500 dm3. Zintegrowanie komory 
napowietrzania z osadnikiem wtórnym oznacza, że komora napowietrzania i osadnik wtórny 
znajdują się w jednym wspólnym zbiorniku, przy czym komory te muszą być oddzielone ścianą 
rozdzielczą. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osobnych zbiorników dla napowietrzania i 
osadnika wtórnego.  

Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania oczyszczalnie, które nie zostały 
przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+Al 
:2009? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania oczyszczalni, które 
nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 
12566-3+Al :2009. 

Pytanie 24: Czy studnię wybieralną Zamawiający dopuszcza zastąpić studnią chłonną? 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy oraz zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 
2 Zamawiający zmienia sposób odprowadzenia ścieków. Ściek oczyszczony będzie odprowadzany 
do gruntu poprzez studnię chłonną wykonaną z PEHD o poj. 2000 dm3. 
 
Pytanie 25: W STWiORB są wymagania dotyczące wewnętrznej cyrkulacji złoża biologicznego, a 
co za tym idzie wielokrotnym przejściu ścieków przez komorę w celu zapewnienia równomiernego 
obciążenia hydraulicznego jak i wyeliminowaniu nierównomierności dopływu ścieków i 
zapewnieniu sekwencyjnego dopływu ścieków do złoża. Prosimy o informację, jak będzie 
realizowany sekwencyjny dopływ ścieków? 
Odpowiedź: Sekwencyjny dopływ ścieków realizowany będzie metodą zaproponowaną przez 
Wykonawcę. 

Pytanie 26: Czy dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowego króćca wentylacyjnego tylko                    
w przypadkach koniecznych do zastosowania dodatkowej wentylacji, czy w każdym przypadku. 
Odpowiedź: Tak. Dodatkowa wentylacja, będzie wykonywana tylko w przypadkach braku lub 
słabej wentylacji głównej, czyli poprzez dopływ i pion kanalizacyjny. Powyższa odpowiedź staje się 
częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pytanie 27: Proszę o informację  czy w zadaniu przewidziane są przepompownie na ściek surowy i 
oczyszczony, bo w Specyfikacji Technicznej jest zapis o przepompowaniach  natomiast w 
przedmiarze nie ma takiej pozycji.  Jeśli są przewidziane przepompownie to w jakiej ilości i gdzie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie przewiduje zastosowania przepompowni ścieków 
surowych i oczyszczonych. 

Pytanie 28: Czy zgodnie z zapisami w S.T.  w punkcie  2.3. Zbiornik na wodę z oczyszczalni i 
studzienki przelotowe Zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 1,0-2,0 m3 w wykopie z dostępem od 



góry do wypompowania wody – mają być wszędzie zastosowane a jeśli tak czy należy przewidzieć 
dostarczenie pompki do okresowego opróżniania zbiornika. Pragnę nadmienić że jest to wątpliwe 
rozwiązanie zwłaszcza w okresie zimowym. 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy oraz zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 
2 Zamawiający zmienia sposób odprowadzenia ścieków. Ściek oczyszczony będzie odprowadzany 
do gruntu poprzez studnię chłonną wykonaną z PEHD o poj. 2000 dm3. 
 
Pytanie 29: Czy wymagany jest montaż oczyszczalni dwu zbiornikowych czy wystarczą jedno 
zbiornikowe z przedzielonymi komorami osadu czynnego od złoża oraz osadnika wstępnego? Czy 
są wymagane min. pojemności poszczególnych komór oczyszczalni? 
Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy oraz zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 
13, nr 14 oraz nr 22 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, których osadnik wstępny, 
komora napowietrzania zintegrowana z osadnikiem wtórnym znajdują się w jednym zbiorniku pod 
warunkiem, że jest to zbiornik monolityczny o poj. min. 4500 dm3. Zamawiający wymaga aby 
poszczególne komory miały następujące minimalne pojemności: osadnik wstępny – 2000 dm3, 
komora napowietrzania -1500 dm3, osadnik wtórny - 1000 dm3. 

Jednocześnie informuję, że powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je 
uwzględnić przygotowując ofertę. 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
 

Ponadto,  zgodnie z art. 38 ust. 4a, w związku z tym, że w postępowaniu prowadzonym              
w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia               
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
 
  Zgodnie z art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 6 ustawy przedłużam termin składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu do dnia 14.07.2014r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
14.07.2014r. 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 

 

 

 

 


