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Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego wtrybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. ,,Kanalizacja Gminy Aleksandrow -

Budowaprzydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Aleksandrow",
nr post^powania: 271.5.2012

W zwiajzku z pytaniami dotycza^cymi wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia zlozonymi przez Wykonawcow dzialaja^c w imieniu Zamawiaj^cego, na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ze zm.), wyjasniam:

Pytanie nr 1

Zamawiajqcy w dokumentacji projektowej przedstawil przydomowq oczyszczalni^ sciekow,
ktora byla badana pod kqtem zgodnosci z normq dla przepustowosci 0,8 m na dob% i ktora w

dokumentacji (Deklaracji Zgodnosci) okresla liczbq RLM na 4.

W Polskich warunkach norma zuzycia wody dla 1 RLM wynosi 150L/dob%. Czy zamawiajqcy
dopuszcza oferowanie oczyszczalni sciekow o przeznaczeniu 4 RLM i przepustowosci dobowej
0,6 takjak w normach Rzeczpospolitej Polskiej.

Odpowiedz:

Nie - Zamawiaja^cy nie dopuszcza oczyszczalni, o ktorej pisze Wykonawca. Zamawiaja^cy
zgodnie z SIWZ i STWIOR wymaga, aby dla typu I przydomowych oczyszczalni sciekow,
przepustowosc dobowa byla nie mniejsza niz 0,8 m3.

Pytanie nr 2

Przedmiot zamowienia powinien bye zgodny z normq PN EN 12566-3+A1:2009. Norma ta
opisuje 4 cechy charakterystyczne dla przydomowych oczyszczalni sciekow. Prosimy wie^c o
potwierdzenie, ze zamowienie oczyszczalni b^dzie oparte tylko o te 4 cechy, jako warunki
rownowaznosci.



Odpowicdz:

Nie - Zamawiajaey nie potwierdza powyzszego. Wszystkie wymagania Zamawiaja^cego,

wl^cznie z podstawowym, czyli zgodnosci z norma^ PN EN 12566-3+Al:2009, a

charakteryzuj^ce przydomowq. oczyszczalni^ sciekow zostaly zawarte w dokumentacji

przetargowej. Zgodnie z pkt 3.8 SIWZ Zamawiajq.cy dopuscil oferowanie materialow lub

rozwiazan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuj^. one prawidlowa^ realizacj^ robot

oraz zapewnia^ uzyskanie parametrow teclinicznych nie gorszych od zalozonych w STWIOR.
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