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Zamawiający: 
Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 
Reprezentowana przez 
Wójta Gminy Milejów 
                                                                                                - wg rozdzielnika – 

(art. 38 ust. 2 ustawy Pzp) 
 

Znak Sprawy: IPR.271.8.2017      Milejów, dnia 2017-09-12 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp    
Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek - Kolonia, Wólka Bielecka, Zgniła 
Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska. 
Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
 

Szanowni Państwo 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.  

Pytanie: 
1. Czy w celu obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni - ponoszonych przez użytkownika - 
poprzez wyeliminowanie kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania 
dmuchawy napowietrzającej, zamawiający dopuści oczyszczalnie biologiczne zgodne z normą 
PN-EN 12566-3+A2:2013 posiadające komplet raportów z badań wydany przez 
laboratorium notyfikowane, pracujące w oparciu o reaktor wyposażony w pasywne złoże 
biofiltracyjne, efektem czego jest wywóz osadu z oczyszczalni jedynie 1 (jeden) raz na 2 (dwa) 
lata? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza taki rodzaj oczyszczalni posiadających deklarację własności 
użytkowych wydaną po przeprowadzeniu pełnego cyklu badań kompletnego urządzenia w 
laboratorium notyfikowanym zgodnie z normą  PN-EN 12566 – 3+ A2:2013. 
Zgodnie z Rozdziałem 5.3.II. SIWZ zamawiający określił wymaganie – 
„W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez 
Zamawiającego dla realizacji POŚ: 
Wykonawcy przedkładają na piśmie Deklaracje Właściwości Użytkowych urządzenia oraz 
kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 12566–3 + A2:2013 wydany przez 
właściwą jednostkę certyfikującą.” 
  
2. Czy w celu potwierdzenia efektu opisanego w pytaniu nr 1 zamawiający będzie wymagał, by 
w raporcie skuteczności oczyszczania oferowanych oczyszczalni wymienionym w pytaniu nr 1 i 
załączonym do oferty była umieszczona informacja o braku wywozu osadu z oczyszczalni w 
okresie badania w laboratorium?. 
Odp. 
Zamawiający wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wywozu 
osadu z oczyszczalni w okresie badania w laboratorium”. 
 



str. 2 
 

 
Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SIWZ: 

 
Rozdział 2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Po zdaniu - „Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu/operacji określa dokumentacja budowlano-
techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” dodaje się zdanie - 
W przypadku niejasności, sprzeczności lub różnic w treści dokumentów dotyczących przedmiotu 
zamówienia , pierwszeństwo zastosowania mają zapisy dokumentów w kolejności: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacja budowlano-techniczna 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Rozdział 2.5.1.I.9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
9. Dopuszcza się urządzenia pracujące w oparciu o napowietrzanie grawitacyjne (bez użycia 
kompresora napowietrzającego) posiadające deklarację własności użytkowych wydaną po 
przeprowadzeniu pełnego cyklu badań kompletnego urządzenia w laboratorium notyfikowanym 
zgodnie z normą  PN-EN 12566 – 3 + A2:2013. 
 
Rozdział 5.3.II SIWZ otrzymuje brzmienie: 
II. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez 
Zamawiającego dla realizacji POŚ: 
Wykonawcy przedkładają na piśmie Deklaracje Właściwości Użytkowych urządzenia oraz 
kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 12566–3 + A2:2013 wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą. 
Zamawiający wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wywozu osadu 
z oczyszczalni w okresie badania w laboratorium”. 

 
Stosownie do art. 4a pkt. 1 zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - 
Sekcja II.4. 
Po zdaniu - „Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu/operacji określa dokumentacja budowlano-
techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” dodaje się zdanie - 
W przypadku niejasności, sprzeczności lub różnic w treści dokumentów dotyczących przedmiotu 
zamówienia , pierwszeństwo zastosowania mają zapisy dokumentów w kolejności: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacja budowlano-techniczna 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Sekcja II.4.I.9 otrzymuje brzmienie: 
Dopuszcza się urządzenia pracujące w oparciu o napowietrzanie grawitacyjne (bez użycia 
kompresora napowietrzającego) posiadające deklarację własności użytkowych wydaną po 
przeprowadzeniu pełnego cyklu badań kompletnego urządzenia w laboratorium notyfikowanym 
zgodnie z normą  PN-EN 12566 – 3+ A2:2013. 
 
Sekcja III.6 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawcy przedkładają na piśmie Deklaracje Właściwości Użytkowych urządzenia oraz 
kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 12566–3 + A2:2013 wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą. 
Zamawiający wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wywozu osadu 
z oczyszczalni w okresie badania w laboratorium”. 
 
Uzasadnienie: 
Art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp –  
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  
Art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp – 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 
na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
Art. 38 ust. 4a pkt.1 Ustawy Pzp –  
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający: 
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
 

 
Wójt 

/-/ Tomasz Suryś 


