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Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    

nieograniczonego pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

Dąbrówka Łubniańska etap I w gminie Łubniany”, numer sprawy: 

RI.ZP.271.1.2020.ES. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań 

dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)  

wraz z wyjaśnieniami: 

 

        Pytanie nr 1  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń niż wskazane  

w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod względem 

funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz parametrów 

technicznych wskazanych w STWiORB i projekcie wykonawczym. Dopuszcza się zastosowanie 

równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich 

samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania.  

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 

zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych  

lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), a mają 

jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 

Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego 

samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego  

w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować 

zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji 

projektowej. 

Jednak z uwagi na różnice w parametrach pomp Wykonawca pragnący zastosować 

przedmiotowe rozwiązanie będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu obliczenia 

hydrauliczne dowodzące, że nie wystąpi konieczność budowy przepompowni pośredniej 

(Dąbrówka Łubniańska jest ostatnią miejscowością układu kanalizacyjnego Gminy Łubniany, 

najbardziej oddaloną od oczyszczalni ścieków)oraz realizacje przedmiotowego 

postępowania zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści Siwz 

poprzez: 

-  dodanie pkt 4) w rozdziale V ust. 1;  

- dodanie pkt 1a) w rozdziale VI;  

oraz modyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do SWIZ. 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z modyfikacją zapisów  

w SWIZ, Zamawiający zmienia zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III 7). 
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Pytanie nr 2 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie postepowania przetargowego nie wymaga przedstawienia 

dokumentów potwierdzających zgodność przepompowni przydomowych z normą PN-EN 

12050-1:2001 obowiązującą na terenie Polski  i Unii Europejskiej i wymienionych w niej 

systemem zgodności 3 tj. deklaracji użytkowych oraz protokołu z badań jednostki 

notyfikowanej. 

Zamawiający wymaga aby oferowane roboty budowlane odpowiadały 

wymaganiom Zamawiającego opisanym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do SIWZ, wymaganiom technologiczno-materiałowym producentów materiałów, 

zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi i normami właściwymi w przedmiocie 

zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2  

do  SIWZ. 

Przedmiotowe dokumenty będą kontrolowane i sprawdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego który będzie kontrolował prawidłowość przebiegu procesu budowlanego, 

zgodność z polskimi i europejskimi normami , dokumentacją projektową, przepisami prawa 

oraz zgodność przebiegu prac z umową zawartą na roboty budowlane. 

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany 

terminu składnia i otwarcia ofert poprzez modyfikacje treści SIWZ: 

1) rozdział XI. pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  

46-024 Łubniany, pokój Nr 18 – Sekretariat do dnia 14.02.2019 r., do godziny 0900  

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt X SIWZ. 

2) rozdział XI. pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 7 – Sala konferencyjna, w dniu 

14.02.2019 r., o godzinie 0915. 
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Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z modyfikacją zapisów  

w SWIZ, Zamawiający zmienia zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt IV. 6.2.). 

 

Załączniki do niniejszego pisma stanowią odpowiednio: Siwz, formularz ofertowy  

i  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Powyższe  zmiany  stanowią  integralną  część  SIWZ i należy je uwzględnić składając 

ofertę.  

 


