
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 nieograni-
czonego 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 w dniu 14.IX.2017r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie 
dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. 
przedmiotowego postępowania. Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 
38 ust. 2 ustawy Pzp.  

 
Projekt budowy biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, część 1 Wytyczne technologii oraz 

montażu oczyszczalni zakłada, że „ Praca projektowanej oczyszczalni oparta jest na technologii 

niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego 'polegającej w oczyszczaniu 

ścieków poprzez mikroorganizmy i bakterie tlenowe, rozwijające się przy intensywnym 

napowietrzaniu ścieków.' 

Ogłoszenie nr 500027490-N-2017 z dnia 12-09-2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zamawiający 

cytat „ dopuszcza się urządzenia pracujące w oparem o napowietrzanie grawitacyjne (be: utycia 

kompresora napowietrzającego) posiadające deklarację własności użytkowych wydmą po 

przeprowadzeniu pełnego cyklu badań kompletnego urządzenia w laboratorium notyfikowanym 

zgodnie z normą PN-EN 12566 3+ A2:2013 Poniżej w tym samym ogłoszeniu , Zamawiający wymaga, 

aby zapis w raporcie z badan zawierał informację " O braku wywozu osadu z oczyszczalni w okresie 

badania w laboratorium . Ponadto w odpowiedzi "na wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) na pytanie 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 , efektem czego 

jest wywóz osadu z oczyszczalni jedynie l (jeden) raz na 2 (dwa) lata?, Zamawiający udziela 

następującej odpowiedzi cytat „ 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." 

Udzielając takich odpowiedzi, Zamawiający powoduje, 

1, Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia- dopuszczona technologia pracująca w oparciu 

o reaktor wyposażony w pasywne złoże biofiltracyjne jest niezgodna z technologią wskazaną w 

projektach budowy , gdzie Zamawiający określa technologię przydomowej oczyszczalni , cytat „ Praca 

projektowanej oczyszczalni oparta jest na technologu niskoobciążonego osadu czynnego i' 

zanurzonego złoża biologicznego polegającej ma oczyszczaniu ścieków poprzez mikroorganizmy i 

bakterie tlenowe, rozwijające się przy intensywnym napowietrzaniu ścieków," Należy podkreślić, źe 

na podstawie technologii wskazanej w projekcie Zamawiający: 

a. dokonał zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego,  

b. opracował przedmiar robót  

c. opracował kosztorys inwestorski  

d opracował analizę efektywności kosztowej 

e. opracował i złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek aplikacyjny o przyznanie pomocy. 

 

Powyższe dokumenty zgadnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje 

typu „Gospodarka wodno-ściekowo” były integralna częścią wniosku o przyznanie pomocy ( patrz 

rozdział VI wniosku Informacja o załącznikach ) 

2, Określa dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu. Wymagania cytat „aby zapis w 

raporcie z badań zawierał informację „ o braku wywozu osadu z oczyszczalni w okresie badania w 

laboratorium" , jest niezgodny z normą PN-EN 12566 - 3 A2:2013 i powoduje ograniczenie dostępu 

do zamówienia, a w związku z tym może zakłócić zasadę uczciwej konkurencji. Art, 29 , ust, 3 PZP 

stwierdza ,, Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to. 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważny" W omawianym przypadku nic zachodzą przesłanki uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia wskazujące na konieczność żądania zapisu ,,o braku wywozu osadu z 

oczyszczalni w okresie badania w  laboratorium”. Cytowany zapis stanowi podstawą do uznania SIWZ 

za niezgodny z PZP (patrz załącznik nr 5 i 5z do umowy o dofinansowane kary administracyjne za 

naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych ) 

3, Dopuszczenie innej technologii, niż wskazana w projektach budowlanych, może spowodować 

konieczność zmiany projektów, a co m tym idzie dokonania ponownego zgłoszenia do Starostwa 

(zadanie to nie zostało ujęte w dokumentacji przetargowej). Sytuacja to może stanowić niezgodność 

realizacji inwestycji z dokumentami aplikacyjnymi do PROW ( projekty budowlane, przedmiar robót, 

kosztorysy, analiza efektywności kosztowej) 

4.   Naruszenie przepisów umowy o dofinansowanie - paragraf 5 - Zobowiązania Beneficjenta , w 

której Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach 

ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w 



szczególności do: realizacji operacji zgodnie z: wybranym wariantem osiągnięcia celu operacji 

wynikającym z analizy efektywności kosztowej z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i 

eksploatacyjnych. 

  

W związku z powyższym, wnosimy do Zamawiającego o skorygowanie ogłoszenia 

nr 500027490-N-2017 z dnia 12-09-2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, tak by jego 

postanowienia były zgodne z kompletną dokumentacją aplikacyjną złożona przez Gminę 

do Urzędu Marszałkowskiego i umową o dofinansowanie, na która Gmina powołuje się w 

dokumentacji przetargowej. 

 

Odp. 
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 obo-
wiązek zapewnienia warunków jakie należy spełnić przy wprowadzania ścieków i uzyskania 
efektu oczyszczania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warun-
ków, 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.  
Stosownie do Rozdziału 2.5.1.I.9 SIWZ Zamawiający dopuścił „…urządzenia pracujące w 
oparciu o napowietrzanie grawitacyjne (bez użycia kompresora napowietrzającego) posiada-
jące deklarację własności użytkowych wydaną po przeprowadzeniu pełnego cyklu badań 
kompletnego urządzenia w laboratorium notyfikowanym zgodnie z normą  PN-EN 12566 – 3 
+ A2:2013.” 
Stosownie do Rozdziału 5.3.II SIWZ –„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 udzielając poprzednich wyjaśnień potwierdził, iż: 
- „…W przypadku zastosowania oczyszczalni równoważnej i konieczności dokonania zmian 
w  projekcie zagospodarowania,  Wykonawca opracuje projekt zamienny i przygotuje doku-
mentację zamienną do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym”. 
- „…w przypadku zastosowania dodatkowego urządzenia na ciągu technologicznym i ko-
nieczności dokonania zmian w  projekcie zagospodarowania,  Wykonawca opracuje projekt 
zamienny i przygotuje dokumentację zamienną do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w 
Łęcznej”. 
W rozdziale 5.3.II SIWZ doszło do oczywistej omyłki pisarskiej  w zdaniu – „Zamawiający 
wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wywozu osadu z 
oczyszczalni w okresie badania w laboratorium”.”, które powinno brzmieć „Zamawiający nie 
wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wywozu osadu z 
oczyszczalni w okresie badania w laboratorium”.” 
 

Mając powyższe na względzie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i stosownie 
do  art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SIWZ:  
Rozdział 5.3.II SIWZ otrzymuje brzmienie: 
II. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez Za-
mawiającego 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 nie wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wy-
wozu 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 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 nie wymaga, aby zapis w raporcie  z badań zawierał informację „ O  braku wy-
wozu osadu z oczyszczalni w okresie badania w laboratorium”. 
 
Uzasadnienie: 
Art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp –  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przeka-
zał 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 specyfi-
kacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udo-
stępnieniu 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 spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówie-
niu, 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 

 
 


