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Wyja^nienia nr 1

Niniejszym informuj^, ze wramach post^powania prowadzonego wtrybie zapytania ofertowego na
„BudowQ przydomowych oczyszczaini sciekdw w ramach zadania: Gospodarka wodno-iciekowa na
terenie Gminy Ostr6w Mazowiecka" wplyn^ pytania, na kt6re odpowiedzi znajdujq siq ponizej:

Pytanie 1

Zamawiaj^cy wymaga podania ceny jednostkowej dla poszczeg61nych typ6w oczyszczaini
( wydajnosd przydomowej oczyszczaini w m^/d.) wg podanego ponizej wzoru

Lp. Typ oczyszczaini Ilosc Cena jednostkowa brutto

1
oczyszczalnie o wydajnosci 0,6-0,9

mV24h
119

zl za jedn^

oczyszczaini?

2
oczyszczalnie o wydajnosci 1,0-1,5

mV24h
6

7k za jedn^

oczyszczaini?

3
oczyszczalnie o wydajnosci 1,6-2,2

m3/24h
2

zl za jedn^

oczyszczaini?

Czy Zamawiaj^cy, dla wymaganych 2 oczyszczaini owydajno^ci 1,6-2,2 m^/24h uzna za
rownowazne oczvszczalme o wvdaino^ci nominalnei 2.52 mVd , ktore speiniajq
wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 i zgodne
z wymaganiami technicznymi wskazanymi w Rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczeg6iowych warunkow i trybu przyznawania oraz
wyplaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-sciekowa" w ramach

poddzialania „Wsparcie inwestycji zwi^zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow^
wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi? odnawialn^
i w oszczfdzanie energii" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164) ?

Uzasadnienie do pytania:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem produkt rownowa^y to produkt, ktbry nie jest
identyczny, to^samy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do
produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, ktbry proponuje rozwi^ania
rownowazne, obowi^zany jest wykazac, Ze oferowane przez niego roboty budowlane (w tym

urz^dzenia, materialy) spetniaj^ wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego w przedmiarze

rob6t i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzaj^ce parametry techniczne,
z ktorych jednoznacznie b^dzie wynikac, ze s^ one w pelni rownowazne do materialow

i urz^dzeh wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedi:

Zannawiaj^cy uzna za rownowazne oczyszczatnie o wydajnosci 2,52 m3/24h.
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Pytanie2

Umowa o przyznaniu pomocy w Zobowi^zaniach Beneficjenta stwierdza „ w przypadku
budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni sciekow zapewnienia miejsca poboru
probek surowych i oczyszczonych sciekow" Dokumentacja przetargowa nie wskazuje
jednoznacznie na ten obligatoryjny wymog wskazany w umowie o przyznanie pomocy.

Czy Zamawiaj^y b^dzie wymagal, by instalacja zapewniata miejsca poboru probek
surowych i oczyszczonych sciekbw ?

Odpowiedz:

DIa Zamawiajqcego jest oczywistym, ze instalacja powinna zapewnlat dost^p do poboru prbbek,
inaczej wykonawca nie b^dzie mogl wywiqzad si^ z warunkdw umowy.

Pytanle 3

Czy Zamawiaj^cy w ramach wymogu przedio^nia pelnych raportdw z badah wystawionych
przez laboratorium notyfikowane przez Komisj^ Europejskq^ zgodnie z wykazem dost?pnym
na stronie http://ec.europa.e\i/ wediug procedur okreslonych w normie PN EN 12566-
3+A2;2013, b?dzie jednoczesnie wymagai, by do raportow zostal dol^zony kompiet
zai^cznikdw, np. (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja montazu
i eksploatacji wraz z potwierdzeniem przez laboratorium notyfikowane (lub opatrzone
oswiadczeniem producenta urzqdzen), ze ww. dokumentv sa zeodne z dokumentami
dostarczonvmi 7 luzadzeniami do badania skuteczno^i oczvszczania zgodnie z procedurami

okreslonymi w normie PN EN 12566-3: 2005+A2:2013?

Wymog taki pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie zgodnosci przedstawionych
dokumentbw z dokumentami przekazanymi do laboratorium wraz z urz^dzeniami.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga dostarczenia wraz z raportem dokumentdw przekazanych do laboratorium
w celu zbadania oczyszczalni na zgodno^d z normq.

Pvtanie4

Zamawiaj^cy w PFU w rozdziale 1.2 Aktualne uwanmkowania wykonania przedmiotu
zambwienia, Zamawiajqcy stwierdza ie do obowi^u wykonawcy nalezy miedzy innymi

a) rozpoznanie warunkow grmtowo-wodnych dla potrzeb wykonania projektu
i realizacji przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni sciekow

b) wykonanie dokumentacji geotechnicznej „

ff^mdg ten, Zamawiajqcy potwierdza w rozdziale II PFUpn. Cz^sc Informacyjna

Przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni sciekow powszechnie przyj^tym jest
roztx)zna"ie wamnkow gruntowo-wodnvch dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu

i  realizacii kompleksu przydomowych oczyszczalni sciekow. Natomiast wykonanie

dokumentacji geotechnicznej , ze wzgl^du na rodzaj budowy ( przydomowa oczyszczalnia
sciekbw) jest wymogiem jedynie generuj^cym koszty i wydluzaj^cym czas realizacji zadania.

Dokumentacja geotechniczna, zgodnie z obowi^uj^ymi przepisami, powinna zawierac
cz^sci opisow^ i graficznq. W cz^sci opisowej znajduje si§ informacja o poziomie wod
gnmtowych, opis poszczegblnych warstw gruntow z podan^ gl^bokosciq ich zalegania
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i mi^szosci^ (grubosci^ warstwy) oraz zag^szczeniem, plastycznosciq, wilgotnosciq,
g^stosci^ i spojnosci^. Jesli okaze si? konieczne, podaje si? rowniez wyniki badan
laboratoryjnych, wtym chemicznych pr6b wody. W dokumentacji geotechnicznej powinny
byd takze podane orientacyjne obliczenia nosnoki gruntu oraz ogoine zalecenia wynikajqce
z badaii i interpretacji geologa. Mog^ one dotyczyc poziomu dna fundamentow, koniecznosci
obnizenia poziomu wod gruntowych naczas realizacji ftmdamentbw, koniecznosci wymiany
gruntow wrejonie budowy itp. Natomiast w cz?sci graficznej naplanie sytuacyjnym
przedstawia si? punkty wierceh i linie przekrojow geotechnicznych, a w przekrojach otwordw
obrazuje si? warstwy gruntu. Dodatkowo dokumentacja geotechniczna powinna zawierac
wyniki badan sond^ dynamicznq (CPT lub inn^), badan geofizycznych oraz wyniki analizy
laboratoryjnej probek gruntu. Dokumentacja badania gruntu powinna zawierac parametry
geotechniczne obliczane napodstawie badan laboratoryjnych zsondowah NNS (probki
o nienaruszonej strukturze).

Jednoczesnie nale5:y zaznaczyc, ze wymienione opracowanie mo2e wykonac tylko osoba
z niezb?dnymi kwalifikacjami geologicznymi. 0 takie uprawnienia moze si? starac jedynie
geolog z praktyk^.

Czy Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony , je±eli wykonawca w ramach projektowania
dokona rozpoznania warunkow eruntowo-wodnvch dia potrzeb mozliwosci wvkonania

proiektu i realizacii komtpleksu Drzvdomowvch oczvszczaini sciekow bez wykonania

dokumentacji geotechnicznej?

Bior^c pod uwag? charakter inwestycji oraz wymagane przez Zamawiaj^ego terminy
realizacji zadania - calosc zadania do 31.10. 2018 roku , wykonanie rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych dla potrzeb wykonania projektu i realizacji przydomowych mechaniczno-
biologicznych oczyszczalni sciekow, bez wykonania dokumentacji geotechnicznej jest
zdaniem pytaj^ego uzasadnione i zgodne z obowiqzujqcymi przepisami.

Odpowiedz:

Zapisy zapytania i PFU pozostajq bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza oczyszczalnie zgodne z norm^ 12566-3+A2;2013
pracuj^ce w technologii osadu czynnego wspomaganego ztozem biologicznym?

Odpowiedf:

Zamawiajqcy dopusci oczyszczalnie posiadajqce certyfikat zgodnoSci z normq PN-EN 12566-
3+A2:2013 (urzqdzenia powinny posiadac znak & lub CE).

Pytanie 6

Czy Zamavyiaj^cy w trosce o koszty energii elektrycznej i minimalizacj^ zabiegdw
eksplcatacyjnych b^dzie wymagal oczyszczalni zarz^dzanych urz^dzeniami
steruj^cymi? Nadmleniamy, zastosowanie oczyszczalni bez sterownlka b^dzle
wl^zalo sl^ z koniecznosci^ okresowej regulacjl zaworow.

Odpowiedi;

Zamawiaj^cy dopusci oczyszczalnie posiadajqce certyfikat zgodnoscl z normq PN-EN 12566-
3+A2:2013 (urz^dzenia powinny posiadac znak B lub CE).
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Pytanie?

Zgodnie z SIWZ nie dopuszcza si^ zastrzezenia raportdw z badah na zgodnoSd z
norm^ 12566-3+A2:2013. Odsytemy do wyroku KIO Sygn. akt: KIO 2307/14
" Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zamawiajqcy maze ograniczyd dost^p do
informacji zwi^zanych z post^powaniem o udzielenie zamdwienia tyiko w
przypadkach okreslonych w ustawie oraz nie ujawnia si^ informacji stanowi^cych
tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 150, poz. 1503 ze zm.) przez
tajemnicf przedsi^biorstwa rozumie si^ nieujawnione do wiadomodci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsifbiorstwa tub inne
informacje posiadaj^ce wartosc gospodarczq, co do ktorych przedsi^biorca podjqf
niezb^dne dziafania w ceiu zachowania ich poufnodci.
[...]
Z raportow tych, poza powszechnie dost^pnymi informacjami o stosowanych
normach i wynikajqcej z nich metodoiogii badad, wynikaj^ informacje na temat
szczegofowych parametrdw osiqganych przez dan^ konfiguracjp sprz^tu, a takze na
temat kontrahenta wykonawcy (laboratoiium badawczego), z ktdrym fakt wspdfpracy
wykonawca moie uznawac za informacje poufnq. Wskazane powyzej informacje
maje charakter techniczny (szczegdhwe parametry osi^gane przez testowany
sprzet) oraz organizacyjny (wspdipraca rynkowa z okreslonymi podmiotami), a ich
utrzymywanie w tajemnicy moze m/ed znaczenie gospodarcze dia podmiotu
dziaiajecego na rynku w danej braniy. Wzwiqzku z powyiszym uznanoje za
stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa."

Z raportu z badah na zgodnosd z norm^ mog^ bye zawarte szczegdtowe informacje
na temat modeli oczyszczaini, a takZe laboratorium badawczego, z ktdrym fakt
wspolpracy moZe stanowic informacje poufn^.
Wnosimy o zmiane zaplsu SIWZ.

Odpowiedi:

Zapisy pozostaj^ bez zmian.

Pytanie 8

W zakresie zuzycia energii elektrycznej zgodnie z norm^ 12566-3 w raporcie naleZy
podad zuzycie energii elektrycznej w trakcie badah skutecznosci oczyszczania, a
wiec dIa jednego modelu. Prosimy o okreslenie wymaganej energocWonnodci.

Odpowiedi:

Zamawiaj^cy nie okreiia wymaganej energochtonnosci oczyszczaini.

Pytanie 9

W zakresie czestotliwosci usuwania osadu zgodnie z norma 12566-3 naleZy podad w
raporcie z badan informacje na temat usuwania osadu w trakcie badan skutecznodci
oczyszczania. Prosimy o okreslenie wymaganej czestotliwosci usuwania osadu.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie okresia cz^stotliwo^ci usuwania osadu.

Pytanie 9

Czy Zamawlaj^cy w ramach raportu z badah skutecznodci oczyszczania bedzle
wymagat, aby znalazty sie w nim wyniki badan skutecznodci oczyszczania fosforu 1
azotu?
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Odpowledz:

^odnie z treki^ zapytania ofertowego Zamawiaj^cy zqda petnego raportu z badah.

Pytanie 10

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowa^a wad powstafych na
skutek: sify wyzszej, normalnego zuzycia (np. materiaidw eksploatacyjnych typu filtty,
membrany, dyfuzory) oraz szkod wynikfych z winy uiytkownika?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza aby gwarancja nie obejmowafa wad powstafych na skutek sity wyzszej oraz
udowodnionej winy uzytkownika.

Pytanie 11

W zwi^zku z tresci^ normy 12566-3+A2;2013 producent moZe (punkt 6.6) tj. [...]
Class A! without the need for testing (CWT), when meeting he equiremens, specified
In 6.6.2 zadeklarowad klas§ A I reakcji na ogieh bez badan, przy spetnieniu
warunkow okreslonych w normie lub„ In most cases Class E is considered to be
sufficient as a minimum regulatory requirement for the reaction to fire performance of
units uased in buried (i.e. underground) applications."- zadekiarowac minimum klas§
E na podstawie badah. Prosimy o potwierdzenie, ze w zwiqzku z treSciq normy oraz
wyrokiem Krajowej Izby Odwofawczej Urz^du Zamowieri Publicznych z dnia 26
marca 2010 r. (KIO/UZP 313/10) „ Jezeli mozliwy jest opis przedmiotu zamdwienia z
zastosowaniem Polskich Norm, o ktorych mowa w art. 30 ustawy Pzp, zamawiajqcy
nie moze opisad przedmiotu zamdwienia w sposdb sprzeczny z wfadciwymi normami
(...)", dia przydomowych oczyszczaini sciekdw tj. dia urzqdzer^ montowanych w
gruncie (podziemnych) Zamawiajqcy b^dzie wymagaf raportu reakcji na ogieh,
potwierdzajqcego minimum klas^ E odpornosci na ogieh, a dia oczyszczaini
spefniajqcych wymagania klasy AI nie b^dzie wymagaf raportu reakcji na ogieh?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga pefnego raportu z badart na zgodno^d z normq.

Pytanie 12

Czy w trosce o najwyiszq jakosc oferowanych urzqdzeh tj.: przydomowych
oczyszczaini sciekdw, przepompowni Zamawiajqcy wymaga wyrobdw
produkowanych zgodnie z wymaganiami ISO 9001 co ma byd potwierdzone
stosownymi certyfikatami?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 13

Czy Zamawiajqcy b^dzie wymagaf, zeby producent oferowanych oczyszczaini
legitymowaf si^ certyfikatem ISO 14001?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 14

Zamawiajqcy w zapytaniu ofertowym w rozdziale III. Opis przedmiotu zamdwienia,
punkt 3. Stwierdza mi?dzy innymi „ Przedmiot zamdwienia obejmuje:
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1. serwis gwarancyjny polegajqcy na bezplatnym wykonywaniu czymosci

serwisowych przewidzianych przez producentow: oczyszczalni i urzqdzen niezbfdnych

dojej funkcjonowania "

2. bezpiatnq wymian? lub napraw^fw tym w szczegolnosci bezpiatny dojazd do

uzytkownika) h- okresie gwarancyjnym elementow oczyszczalni lub urzqdzen
niezbfdnych dojejfunkcjonowania:

3. usuwanie zgloszonych przez uzytkownikow lub Zamawiajqcego awarii

przydomowych oczyszczalni sciekow, przez ktore Zamawiajqcy rozumie wszelkie
okolicznosci zwiqzane z nieprawidlowymfunkcjonowaniem oczyszczalni

Zgodnie z powszechnie stosowanq wyktadni^ serwis to ustuga okresowa polegaj^ca
zazwyczaj na dokonywaniu przegl^du i ewentnalnej konserwacji, wymianie podzespdow.

Zadaniem serwisu sq zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

po uplywie okreslonego czasu pracy urz^dzenia lub po osiqgnifciu okre^lonej innej miary
tizytkowej. Polegaj^ one na kontrolowaniu stanu technicznego maszyn i usuwaniu
zauwaiionych wad oraz usterek, ustaleniu stopnia zuiycia cz^sci i mechanizmow maszyny

oraz sprawdzeniu, czy mechanizmy nie zostaly nadmiemie rozregulowane. W ten sposob

moina zapobiec ewentualnym uszkodzeniom lub awariom.

Zdaniem pytaj^ego serwis gwarancyjny to :

a. ushiga okresowa polegaj^ca na dokonywaniu przegl^u przydomowej oczyszczalni
sciekow- przeglqd oczyszczalni - nie rzadziej niz 1 raz w roku

b. bezplatna wymiana lub naprawa w okresie gwarancji (w tym w szczegdlnosci
bezpiatny dojazd do uzytkownika) elementow oczyszczalni lub urzqdzen, ktore ule^y

uszkodzeniu z winy wykonawcy { np. zamontowane zostaly urz^dzenia opatrzonq wad^

technologiczn^)

c. usuwanie zgloszonych przez uzytkownikow lub Zamawiajqcego awarii

przydomowych oczyszczalni sciekow, powstalych w wyniku bl?d6w wykonawcy.

Pozostale czynnosci zwiqzane z prawidlowym funkcjonowaniem przydomowej oczyszczalni
takie jak : czyszczenie filtrow , wywoz osadu , nalezy zaliczyc do czvnnosci
eksploatacvinvch. ktore sq kosztami niekwalifikowanymi w ramach Programu Rozwoju

Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, poddzialanie „Wsparcie inwestycji zwiqzanych

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow mdej infrastruktury, w tym

inwestycji w eneigi? odnawialnq i w oszcz^dzanie energii".

Zakres serwisu gwarancyjnego przedstawiony przez pytajqcego, jest zgodny
z Rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 llpca 2016 r. w sprawie
szczegdowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy fmansowej na operacje
typu „Gospodarka wodno-sciekowa" w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji
zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi? odnawialnq i w oszcz^dzanie energii" obj^tego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, ktore m6wi
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§ 5. 1. Pomoc na realizacj^ operacji jest przyznawana w formic refundacji czfsci kosztow
kwalifikowalnych, do ktorych zalicza sif koszty:

1. ogolne, o ktorych mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2015 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

wsparcia rozwoju obszarow wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW) i uchylajqcego rozporzqdzenie Rady (WE)

nr 1698/2005 (Dz. Urz.UE L 347 z 20.12.2013. sir. 487 i 865, zpozn. zm.3)). zwane

dalej „ kosztami ogolnymi

2. budowv. przebudowv lub wvposazenia obiektow budowlanvch sluzacvch do

zaopatrzenia w wode tub odvrowadzania sciekow:

Pytanie

Czy Zamawiaj^cy podziela stanowisko pytaj^cego w sprawie obowi^ow wykonawcy
w zakresie serwisu gwarancyjnego ?

Odpowledi:

Zamawiaj^cY pozostawia zapisy zawarte w opisie przedmiot zamdwienia bez zmian w danej kwestii.

WiO

mgr

b
hlcmar Brzostck
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