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ST.271.006.2013 
 

          

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 
          

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane 

przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: 

 

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina”  
 
 
1) W oparciu o analizę materiałów wyŜej przywołanego postępowania przetargowego 

niniejszym pragniemy poinformować Zamawiającego, Ŝe: 

• Sposób opisania w STWiORB studzienek został wykonany w sposób wskazujący 

konkretne produkty (studzienki 1000 firmy Romold PP 1000 i PE 600 oraz studzienki 

400 firmy Pipelife, co stanowi naruszenia dyspozycji art. 29 ust. 2 ustawy w związku z  

art. 7 ust. 1 ustawy.  

•  Wymagania dotyczące studzienek określone zostały bardzo rygorystycznie. Niektóre 

z ograniczeń trudno jest uzasadnić obiektywnymi potrzebami zamawiającego, 

• W opisie wyrobów uŜyto nieaktualnych norm (wycofanych bez zastąpienia, 

zastąpionych normami polskimi przenoszącymi normy europejskie). 

W związku z powyŜszym wnosimy o: 

• Skorygowanie zapisów STWiORB w zakresie opisów studzienek w sposób nie 

ograniczający konkurencji tj. w sposób wynikający z obowiązującej dla studzienek 

tworzywowych normy PN-EN 13598-2:2009 oraz opisanie włazów w oparciu o 

normę PN-EN 124. 

 

•  Opisanie opisania parametrów równowaŜności, na podstawie, których dokona oceny 

zaoferowanych rozwiązań, tj. wymaganych cech jakościowych i technicznych 

dotyczących ofert równowaŜnych. 

• Uzasadnienie parametrów wykraczających poza wymagania normatywne (np. 



sztywność obwodowa trzonu studzienki SN 8 lub SN 8 podczas, gdy wymagania 

norm systemowej PN-EN 476:2001 i PN-EN 13598-2:2009 jako wystarczająca 

wskazują sztywność obwodową trzonu >2kN/m2. 

• Określenie, czy w przypadku powołania w STWiORB nieaktualnych norm polskich i 

europejskich za równowaŜny zostanie uznany wyrób zgodny z nowszą wersją normy 

(zgodnie z Art. 30 ustawy PZP). 

• Określenie, czy w przypadku powołania w STWiORB aprobat technicznych za 

równowaŜny zostanie uznany wyrób zgodny z normą, - przy czym wyroby zgodne z 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie mają priorytet przed wyrobami 

posiadającymi aprobaty techniczne (zgodnie z Art. 30 ustawy PZP). 

 
Ad. 1)  
 
Zamawiający wykreśla z zapisów STWiORB normę 10729:1999. Równocześnie 

Zamawiający informuje, Ŝe uŜyte w dokumentacji technicznej  nazwy wyrobów i elementów 

(znaki towarowe), które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z nazwą produktu lub firmy nie 

mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 

wyrób materiał lub element, który powinien posiadać cechy jakościowo-uŜytkowe, parametry 

techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Ich 

wskazania ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych rozwiązań, niŜ określone w dokumentacji technicznej poprzez wskazanie 

ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (jeŜeli takie rozwiązania występują). 

Dopuszczalny jest więc materiał wskazany w opisie dokumentacji technicznej „lub 

równowaŜny” – dotyczy to wszelkiego rodzaju materiałów, produktów, itp. ewentualnie 

określonych w opisie poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równowaŜnych”. Przez „ofertę równowaŜną” naleŜy 

rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry 

określone przez Zamawiającego, lecz oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem.  Wykonawca na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

przypadku gdy składa „ofertę równowaŜną” obowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie 

dokumenty potwierdzające równowaŜność między zamiennikiem i wzorcem (w ofercie  naleŜy  



określić  parametry i producenta przyjętych urządzeń i materiałów  zamiennych). Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie 

budzący Ŝadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iŜ zastosowany asortyment jest o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w 

odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zasilania elektrycznego dla pompowni. 

Ad. 2) 

Przyłącze energetyczne zgodnie z obowiązującym prawem wykona dostawca energii (Tauron 

Dystrybucja) na podstawie umowy przyłączeniowej.  

 

3) Prosimy o wyjaśnienie jaka armatura wchodzi w skład studzienki z zaworem 

napowietrzająco-odpowietrzającym oraz podanie parametrów zaworu napowietrzająco-

odpowietrzającego. 

Ad. 3) 

Zamawiający zamieszcza rysunek studzienki z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym. 

 

4) Czy studzienki dn 1000 oraz dn 600 mogą być wykonane z innego tworzywa niŜ podane w 

specyfikacji? 

Ad. 4) 

Studzienki dn 1000 i dn 600 wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

5) Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i czy mógłby zamieścić je na swojęj 

stronie internetowej? 

Ad. 5) 

Zamawiający posiada uzgodnienia branŜowe, które sporządzone zostały w trakcie 

wykonywania dokumentacji projektowej. 

 

6) Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną i czy mógłby zamieścić ją na swojej 

stronie internetowej? 

Ad. 6) 

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.  



7) Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących studni kanalizacyjnych pomiędzy projektem 

opis pkt. 5.7 a STWIOR pkt. 2.3.1. 

Ad. 7) 

Wykonawca do wyceny oferty powinien przyjąć zapisy ze STWiOR. 

 

8) Prosimy o sprecyzowanie zapisów STWIOR dotyczących S-07.00.00. INNE ROBOTY a w 

szczególności roboty odtworzeniowe dróg, w STWIOR nie są sprecyzowane zapisy dotyczące 

grubości warstw konstrukcyjnych a pojawia się zapis, Ŝe mają być wykonane zgodnie z 

projektem, który nie został dołączony do SIWZ.    

Ad. 8) 

Otworzenie nawierzchni dróg naleŜy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót pozycja 163 do 

171. 

 

 

Otrzymują: 

1x adresat 

1 x a/a 

 


