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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.271.9.2017      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. W warunkach równoważności Zamawiający stwierdza „W celu podniesienia sprawności poś 
dopuszcza się zastosowanie wstępnej technologii fermentacji beztlenowej w postaci osadnika 
gnilnego o pojemności nie mniejszej niż 1m3”, natomiast w STWiOR, Zamawiający „wyklucza 
się zastosowanie urządzeń których zastosowany osadnik wstępny jest osadnikiem gnilnym (z 
zastosowaniem procesów fermentacji beztlenowej)” Wnosimy o precyzyjne i jednoznaczne  
określenie zamówienia, bowiem cytowane powyżej zapisy wykluczają się wzajemnie i w myśl 
zapisów zawartych w załączniku nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy stanowią 
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. 
 
Odp.  
Stosownie do zapisu Rozdziału 2.5.1.I.8 Zamawiający jako jeden z elementów równoważności 
ustalił, iż - „W celu podniesienia sprawności poś dopuszcza się zastosowanie wstępnej 
technologii fermentacji beztlenowej w postaci osadnika gnilnego o pojemności nie mniejszej 
niż 1m3 .” 
Ponadto zamawiający zmienił 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. 
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2. W SIWZ Zamawiający wymaga „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 za 
zgodność z normą PN-EN 12566-3 +A2:2013-10 wydany przez właściwą jednostkę 
certyfikującą (cytat za SIWZ). Natomiast w STWiOR, Zamawiający wymaga, by Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków muszą posiadać znak CE i być zgodne z normą PN-EN 12566-
3:2005+A2:2013. Przyjmując, że w SIWZ nastąpiła omyłka pisarska w stosunku do numeru 
normy, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia pełnych raportów z 
badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z 
wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według procedur określonych w normie PN 
EN 12566-3+A2:2013.”/, a nie jak wskazano w SIWZ z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 
 

Odp.  
Zamawiający zmienił treść SIWZ – 
Rozdział 5.3.II SIWZ otrzymał 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”.”  

 
 
3. W STWiOR, Zamawiający stwierdza, że: „Jako założenia wyjściowe w niniejszym 
opracowaniu przyjęto jednostkową ilość ścieków przypadającą na 1 mieszkańca (MR)-150l/d,” 
W dokumentacji przetargowej brak natomiast ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie. W 
opisie inwestycji wskazano, że dobowa przepustowość urządzenia (w zależności od lokalizacji) 
powinna wynosić np. Q śr 0,30, 0,45, 0,75, 1,05 m3/d. Powyższe dane dotyczące dobowej 
przepustowości urządzeń mogą wskazywać, że: 

• w przypadku pierwszym liczba osób zamieszkująca w gospodarstwie to 2 (2x150l/d= 
300 l, tj 0,3 m3/d 

• w przypadku drugim liczba osób zamieszkująca w gospodarstwie to 3 (3x150l/d=450l, tj 
0,45 m3/d 

• w przypadku trzecim liczba osób zamieszkująca w gospodarstwie to 5 (2x150l/d=750l, tj 
0,75 m3/d 

• w przypadku czwartym liczba osób zamieszkująca w gospodarstwie to 7 
(7x150l/d=1050l, tj 1,05 m3/d 

Czy przy obliczeniach dobowej przepustowości urządzeń, został uwzględniony współczynnik 
nierównomierności godzinowej i współczynnik nierówności dobowej? 
Współczynniki te mają znaczenie przy określaniu wielkości oczyszczalni (minimalne wymagania), a 
w konsekwencji wpływają na jakość pracy urządzenia. Głównymi czynnikami zakłócającymi pracę 
przydomowej oczyszczalni są duże wahania ilości dopływających ścieków (nierównomierność 
dobowa). Badania (patrz Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi PAN potwierdzają  występowanie 
dwóch szczytów poboru wody: porannego i wieczornego, a co za tym idzie konieczność 
dostosowania oczyszczalni do pracy w warunkach minimalnego jak i maksymalnego odbioru 
ścieków. 
Odp. Przepustowość urządzeń dobrać w oparciu o przedstawioną w projekcie średnią dobową ilość 
ścieków (przyjęto q=150 l/mieszkańca * n=ilość mieszkańców). 

 
 
4. Dokument Opis inwestycji nie zawiera informacji o ilości osób zamieszkujących w 
poszczególnych lokalizacjach. 
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Jaka dobowa przepustowość urządzenia została zaprojektowana dla gospodarstw o liczbie  4 RLM i 
dla gospodarstw o liczbie 6 RLM? 
Jednocześnie wnosimy o przedstawienie tabeli obliczenia dobowej ilości ścieków, dla gospodarstw 4 
i 6 osobowych, uwzględniającej: 

• jednostkową ilość ścieków przypadającą na 1 mieszkańca, zgodnie z dokumentacją 
przetargową (MR) – 150l/d 

• ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie – dla gospodarstw 4 i 6 osobowych 
• przyjęty do obliczeń współczynnik nierównomierności godzinowej 
•  przyjęty do obliczeń współczynnik nierównomierności dobowej 

Odp. Przepustowość urządzeń dobrać w oparciu o przedstawioną w projekcie średnią dobową ilość 
ścieków (przyjęto q=150 l/mieszkańca * n=ilość mieszkańców). 

 
 
5. W STWiOR dla tej samej liczby mieszańców podano różne typy oczyszczalni  - dotyczy 
maksymalnych przepływów oczyszczalni. I tak 
Typ I przepustowość  do 0,6 m3/d (1-4 RLM) 
Typ II przepustowość  do 0,9 m3/d (4-6 RLM) 
Typ III przepustowość  do 1,5 m3/d (6-10 RLM) 
Typ IV przepustowość  do 2,25 m3/d (10-15RLM) 
Typ V przepustowość  do 3,75 m3/d (5-28 RLM) 
Z powyższego wynika, że dla : 

a. 4RLM można montować zarówno oczyszczalnie typ I jak również typu II 
b. 6RLM można montować zarówno oczyszczalnie typ II jak również typu III 
c. 10RLM można montować zarówno oczyszczalnie typ III jak również typu IV 
d. 15RLM można montować zarówno oczyszczalnie typ IV jak również typu V 

Tego rodzaju dane uniemożliwiają prawidłowe przygotowanie oferty. Jest to niejednoznaczny opis 
przedmiotu zamówienia i może podlegać sankcjom, które zostały opisane w załączniku nr 5 do 
umowy o przyznanie pomocy.  
Czy Zamawiający zamierza skorygować powyższe zapisy i opisać parametry techniczne oczyszczalni 
w  sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości? 
Odp. Przepustowość urządzeń dobrać w oparciu o przedstawioną w projekcie średnią dobową ilość 
ścieków (przyjęto q=150 l/mieszkańca * n=ilość mieszkańców). 

 
 
6. W Opisie inwestycji – wybrane przykłady 
Klarów 44, działka 227/1, Zamawiający stwierdza, że na podstawie oszacowanej średniej ilości 
ścieków przyjęto, że dobowa przepustowość urządzenia powinna wynosić nie mniej niż Q śr 0,45 m3. 
Klarów  43, działka 223/5, dobowa przepustowość urządzenia powinna wynosić nie mniej niż Q śr 
0,6 m3

.  
Klarów  7, działka 53, dobowa przepustowość urządzenia powinna wynosić nie mniej niż Q śr 0,6 
m3. 
Ostrówek Kol. 60, działka 474, że dobowa przepustowość urządzenia powinna wynosić nie mniej niż 
Q śr 0,60 m3. 
Ostrówek Kol. 67, działka 626, dobowa przepustowość urządzenia powinna wynosić nie mniej niż Q 
śr 0,45 m3. 
Natomiast w STWiOR, Zamawiający wymaga, przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować 
się następującymi parametrami technicznymi: 
maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni: 

a) Typ I do 0,6 m3/d (0-4 RLM), 
b) Typ II do 0,9 m3/d (4-6 RLM), 
c) Typ III do 1,5 m3/d (6-10 RLM), 
d) Typ IV do 2,25 m3/d (10-15 RLM), 
e) Typ V do 3,75 m3/d (15-28 RLM). 
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Z analizy dokumentu Opis inwestycji wynika, że nie określają one maksymalnych przepływów 
zarówno w okresie dobowym jaki i godzinowym. Można w nich znaleźć wartości przepływów średnio 
dobowych. Z powyższego wynika, że Zamawiający wymaga spełnienia przesłanek, których nie 
określił.  
W związku z tym proszę o wskazanie, w której części dokumentacji przetargowej zostały określone, 
wymagane przez Zamawiającego, maksymalne przepływy poszczególnych oczyszczalni lub 
rezygnacje z tego typu wymogu w STWiOR i określenie jedynie minimalnych przepływów dla 
każdego typu oczyszczalni. 
Czy Zamawiający ustalając te kryterium, przeanalizował je pod kątem zapisów zawartych w 
załączniku nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy, a w szczególności z punktem Niejednoznaczny opis 
przedmiotu zamówienia? 
Odp. Przepustowość urządzeń dobrać w oparciu o przedstawioną w projekcie średnią dobową ilość 
ścieków (przyjęto q=150 l/mieszkańca * n=ilość mieszkańców). 

 
 
7. W STWiOR w parametrach technicznych, Zamawiający wymaga, by cytat „Przepompownie 
ścieku surowego mogą być projektowane tylko w wyjątkowych przypadkach”. Jest to 
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. 
Czy na podstawie tego zapisu należy domniemywać, że Zamawiający przewiduje tak radykalne 
zmiany w projektach technicznych, (projektowanie i budowę przepompowni, których nie ma w 
projektach) zgłoszonych wcześniej do Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego? 
Odp. Zastosowanie przepompowni ścieków /lub innego dodatkowego urządzenia na ciągu 
technologicznym/ związane jest nie tylko z warunkami gruntowo-wodnymi w terenie co zostało 
uwzględnione w dokumentacji, ale również z zastosowanym typem oczyszczalni. Zamawiający nie 
precyzuje ilości przepompowni ścieków koniecznych do prawidłowego wykonania i działania POŚ. 
W przypadku zastosowania oczyszczalni równoważnej i konieczności dokonania zmian w  projekcie 
zagospodarowania,  Wykonawca opracuje projekt zamienny i przygotuje dokumentację zamienną do 
zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. 

 
 
8. Czy Zamawiający zamierza określić parametry kompresora dla każdej oczyszczalni w sposób nie 
budzący wątpliwości. 
Pytanie to ma uzasadnienie w zapisach STWiOR, cytat „System elektryczny projektowanych 
oczyszczalni składa się z kompresora o mocy od 60 do 120 W oraz w niektórych wariantach pompy 
ścieków oczyszczonych o mocy do 650 W, urządzenie są zasilane napięciem 230V. powyższy zapis 
zgodny z oryginałem STWiOR). 
 
Odp. Parametry kompresora winne być zgodne z zaleceniami producenta zastosowanej przez 
Wykonawcę oczyszczalni. 
 
 
9. W projekcie budowy biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, Część I wytyczne 
technologii oraz montażu oczyszczalni 
Zamawiający w poniżej przedstawiony sposób określił wymagane wymiary oczyszczalni 
Model Wymiary geometryczne Kubatura 

m3 
Waga, 
kg D, mm D1, 

mm 
D2, 
mm 

H, mm H1, 
mm 

H2, 
mm 

H3,mm 

FEL-4 1470 1000 110 2680 1030 860 1150 1,79 190 
FEL-6 1550 1000 110 2610 1130 960 1330 1,65 220 
FEL-10 1700 1000 110 2675 915 745 1045 2,44 230 
FEL-15 2100 1000 110 2785 885 745 1055 3,67 350 
FEL-25 3200 1000 160 3740 1170 950 1380 6,73 680 
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Z tabeli wynika, że Zamawiający wymaga, by oczyszczalnie posiadały określone wymiary w 
poszczególnych typach, wytwarzane przez jednego konkretnego producenta. Potwierdza to 
jednoczesne wskazanie modelu oczyszczalni – charakterystycznego dla jednego producenta. 
Czy Zamawiający ustalając te kryterium, przeanalizował je pod kątem zapisów zawartych w 
załączniku nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy, a w szczególności z punktami Określenie 
dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert i Dyskryminacyjny 
opis przedmiotu zamówienia? 

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę oczyszczalnie 
posiadały określone wymiary w poszczególnych typach.  
W rozdziale 2.5.1.I i 2.5.2 SIWZ Zamawiający określił warunki równoważności dopuszczając 
rozwiązania różnych producentów.      

 
Mając na względzie udzielone wyjaśnienia oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp zamawiający zmienia treść SIWZ:  
W rozdziale 8 SIWZ datę „15.09.2017r.” zastępuje się datą „18.09.2017r.”.   
Zmiana ta wiąże wszystkie zapisy zawarte w SIWZ.    
 

Stosownie do art. 4a pkt. 1 zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - 
W sekcji IV.6.2 datę „2017-09-15” zastępuje się datą „2017-09-18”.   
Zmiana ta wiąże wszystkie zapisy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu.    
 
Uzasadnienie: 
Art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp –  
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 
 


