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Stupsk, dnia 8 sierpnia 2017r.

Konsorcjum firm:
Lider: IKAR SER\TCE Krzysztof Jatczak,
Ławy, ul. Przemysłowa l, 07 -4I1 Rzekuń
Partner: ECOHOUSEPRO Sp. Z o.o. §p.K.
Ławy, ul. Przemysłowa 1, 07 -4I1 Rzekuń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego:,,Budowa prrydomowych ocryszczaln.i ścieków na
terenie gminy Stupsk"

Gmina Stupsk, działając zgodńe z ustawą z dni a29 sĘcznia 2004r. - Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. I]. z2015r. poz.2164 z późn zn.), zańadamia o odrzuceniu oferty w/w Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie grniny Stupsk".

Ofeńa Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia29 Ęcznia
2004r, - Prawo zamówień publicmych (Dz. U. z 2015r. poz. ż164 z późn. zm.),

Wykonawca na wezwanie Zarnawialącego z dnia 18 lipca 20|7t. miał uzupełnió naĘpujące
dokumenty:
,, h) Pełne Rapo Ę z bńń przydomowych oczyszczalni ścieków - SIWZ Rozdział Y pkt3, ppkt.
7).
i) Deklaracje Wła.ściwości Użytkowej - SIWZ RozdzińY, pl<13, ppkt. 3,1. ;

j) DTR, instrŃcję eksploatacji, instrŃcję monta:żu tltządzefi oczyszczalni potwierdz onych ptzez
zaparafowanie na kżdej stronie przez producenta oc zyszczalni wraz z fotografiami, rysuŃami
techrricznymi, szkicami obrazującymi budowę rrrządzenia, zlłórychbędzie wynikało w jaki
sposób zachodzi ploces oczyszczania ścieków - SIWZ Rozdział V pkt3, ppkt. 3,3.;;

W celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy> Zanańający zńąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona
najwyżej pod względem kryteriów oceny, do złożenia w terminie 5 dni, następujących dokumentów
(Etap II);
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ROZDZLALE Y
pkt 1 ust. 1.1, ppkt 1.1.2. SIWZ;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakJadllUbezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego lJbezpieczenia Społecznego, o któryłn mowa w ROZDZIALEV
pkt 1 ust. 1.1, ppkt 1.1.3.SIWZ;
c) potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cylriilnej w zakresie prowadzonej
działalności zwięanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie
mniejszej niż 500 000,00 zł;
d) informację baŃu lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, Ze

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnośó kedl.tową w wysokości nie mniejszej niż 500
000,00 zł;
e) wykaz robót - według zńączńka nr 4 do SIWZ;
! zobowiązanie podmiotu w przypadku gdy wykonawca powofuje się za zasoby innych podmiotów

- wedhtg załącznika rrr 5 do SIWZ;
g) wykazu osób, które będą uczestniczyó w wykonlvraniu zamówienia _ we dług zaĘcznika nr 6 do

SIWZ, wraz z potwierdzeniem posiadanych uprawnień przez te osoby;
h) oświadczenie producenta stwi etdzającego zgodność DTR, instrukcj i eksploatacj i, instrukcj i
montaihl z oryginałami przedstawionymi laboratorium do badania zgodnie z procedurami
okeślonymi w pmkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566,3|2005+A2|2013.
Dokumenty żądane ptzez Zamańającego w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału



w postępowaniu naleźy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę. DokumenĘ spotządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem najęzyk polski."

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika że Wykonawca nie spełnia wymagań SIWZ dla
zadeklarowanych w ofercie typów i modeli rrrządzeń przydomowych oczyszczalń ścieków w
zakresie:
1. Zalnańający wymagał aĘ oczyszcza\nia ścieków pracowała w technologii osadu czynnego i

zanrrzonego ńoża biologicznego w układzie minimum dwóch komór bez osadnika wstępnego,
Przepływ pomiędzy komorami powinien zachodzió samocąmnie. Wykonawca zadeklarował
spełnienie wl.rnagń slwz stosownym oświadczeńem oraz wpisał w treści oferty oczyszcza7nie
Typ I o przepustowości nominalnej ,9 m3ld, typ II o przepustowości nominalnej 1,5 m3/d -
producent JFC Polska oTaz W III o nominalnej przepustowści dobowej 2,35 m3ld - producent
FELIKSNAVIS jako urządzenia równowaźne spełniające zadeklarowane w treści oferty
wymagania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warmków Wykonavłca zńączył:

- pełne raporty z badń
- deklarację właściwości uźlkowej
- Instrukcję eksploatacji i montażu
Zńączole dokumenty nie potwierdziły spełnienia wyrnagń SIWZ, W instrŃcji eksploatacji
dotyczącej Typ I i II na stronię 3 i 4 pokazany jest schemat budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków wraz z opisem, z którego jasno wynika że zaoferowane urządzenie posiada osadnik wĘpny/
komorę wstępną, w którym zachodzi proces sedymentacji i flotacji. Zatem ltządzenie nie spełnia
wymagań w tym zakresie.
Mowa jest równieź o osadniku wtómym, z którego osad jest transpońowany do pierwszej komory za
pomocą pomp mamutowych. Obecnośó pomp potwierdzona jest w dziale ,,Przeglądy i konserwacja"
w czynnościach wykonywanych co miesiąc - strona 7 instrŃcji montażu oraz na stronie 9 i rysunku
na stomie 70. Zatem proces oczyszczania nie zachodzi w sposób wymuszony i ciągĘ a jest
§terowny za pomocą pomp mamutowych. Dział ten pokazuj e rówńeż że oczyszczanie odblwa się
w technologii osadu czynnego i fluidalnego ruchomego złoża biologicmego w postaci szyszek
pływających w gómej części komory ńoża co potwierdza rysunek na stronie I0. Zatem nie jest to
technologia z wykorrystaniem zanurzonego zloża biologicznego a Zamawiający nie dopuścił
zmiany technologii.
Załączona Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR dla lrządzenia producenta
FELIKSNA\TS nie potwierdza wymaganej i zadeklarowanej w zał. nr 8 technicznej możliwoŚci
zainstalorvania worka lub zbiornika na osad. Usuwanie osadu nadmiernego zachodzi wyłącznie
przy uĘciu wozu asenżacyjnego - DTR strona 11 - 12 pkt. 5 EK§PLOATACJA.
2, Wykonawca zadeklarował oczyszczalnie Typ I o przepustowości 0,9 m3ld, Tlp II o

przepustowości 1,5 m3ld frrmy JFC Polska. Złożony przez Wykonawcę rapoń z badań nie
potwierdza występowania zaoferowanych z zał. nr 8 do SI\ilZ Ępów ocryszczalni. Raporty
dotyczą ocryszczalni HCl do HC 10. Załączone na podstawie wezwania dokumenty nie
potwierdziĘ zatem spełnienia wymagań normy PN-EN I2566-3+M:20l3 w zakresie
posiadania pełnych rapońów z badań dla oferowanych typów I i II JTC Polska.

3. Wykonawca zadeklarował oczyszczalnie Tlp III o przepustowości 2,35 m3/d, firmy
FELIKSNAVIS. Zlożony przez Wykonawcę rapoń z badań nie potwierdza występowania
zaoferowanego z zaL nr 8 do SIWZ Ępu ocryszczalni. Raport dotyczy ocryszczal.ai FEL4
do FEL25 o nominalnych pnepustowościach innych nź zadeklarowana w ofercie 2,35 m3/d.

Załączone na podstawie wezrłania dokumenty nie potwierdziĘ zatem spełnienia wymagań
normy PN-EN 12566-3+A2ż2013 w zakresie posiadania pełnych rapońów z badań dla
oferowanego Ępu III F'ELIKSNA\TS.

4. Dostarczone raporty z badań niezgodne z wymaganiami SIWZ rrynikającymi z treści
normy na którą powołuje się Zamawiający i Wykonawca.

a) Dostarczony protokół z wykonanych testów nr referencyj ny 7 535007 60flż0|4 z 27 -08-2014 rokll



w puŃcie 5 dotyczącymzachowańa się konstnrkcji nie zawiera wszystkich informacji wymaganych
normą, m.in. informacji dotyczących posadowienia urządzeńa w warukach suchych i mokrych,
których podanie wynika z treści normy i których podania wymagń Zalnawiający na potwierdzenie
spełnienia wymagń normy PN-EN 12566-3+A2:2013
b) Raport nr 30-10026 14-12-2009 l oraz rapoń nr 30-10899 z 30-09-2010 r doĘcący urządzeń
Feliksnavis wskazuje w punkcie II. Badana próba że badanym urządzeniem jest oczyszczalnia FEL-
4 o przepustowości 0,6 m3ld, Brak zatem pełnych raportów z badń doĘczących wodoszczelności
dla oferowanych urządzeń FEIKSNAWIS oraz brak pełnego raportu na w}trzymałośó zawieĄącego
wymagane nonną i SIWZ podanie warunków montżu w warunkach suchych i mokrych.
c) Brak tłumaczenia na język Polski dokumentu o nazwie Classification of reaction to fire in
accordance with LST EN 13501-1:2007+AI:ż0I0 z6 Januuy2016.

W zńęku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.


