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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 2017-09-13 
 
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 związku z wysokim poziomem wód gruntowych czy studnia chłonna jest wystarczającym 
sposobem rozsączenia? 
Odp. 
Dla każdej lokalizacji poś, projektant przed sporządzeniem dokumentacji budowlano-
technicznej, przeprowadził wizję lokalną w celu oceny warunków gruntowo-wodnych 
stosownie do § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego gdzie wylot 
oczyszczonych ścieków winien być oddzielony warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m 
od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
W wyniku wizji, w zależności od lokalizacji i warunków gruntowo-wodnych, dokonano doboru 
urządzeń oraz sposobu rozsączenia z wykorzystaniem studni chłonnej zagłębionej lub studni 
chłonnej wyniesionej.    
Należy jednocześnie zauważyć, iż Zamawiający w Rozdziale 2.5.1 i 2.5.2 SIWZ dopuścił 
rozwiązania równoważne, nie mniej jednak w przypadku zastosowania rozwiązań 
równoważnych to na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia warunków jakie należy spełnić 
przy wprowadzania ścieków i uzyskania efektu oczyszczania zgodnego z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) – Rozdział 2.5.1.I.10 SIWZ, przy czym 
w przypadku zastosowania dodatkowego urządzenia na ciągu technologicznym i konieczności 
dokonania zmian w  projekcie zagospodarowania,  Wykonawca opracuje projekt zamienny i 
przygotuje dokumentację zamienną do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. 
 

Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treść SIWZ i zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu. 
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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.  
 

 
Wójt 

/-/ Tomasz Suryś 


