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Nr sprawy: ZP.271.1.2017 

 

 

Odpowiedzi na zapytania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.1.2017 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchowola 

Ogłoszenie nr 564649-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.  

 
Zamawiający: CENTROKOM sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa – Tadeusza 
Grabowskiego, z siedzibą w przy ul. Goniądzkiej 58, 16-150 Suchowola, tel./fax 
085/7125201, e-mail centrokom@centrokom.pl na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.), po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniami udziela odpowiedzi:  

Pytanie 1 
W programie Funkcjonalnoużytkowym (PFU) zamawiający powołuję się na normę PN-EN 
12566-3+A1:2009 zgodnie z którą musi spełnić przydomowa oczyszczalnia ścieków. Polska 
Norma – PN-EN 12566-3+A1:2009 została wycofana i zastąpiona normą PN EN 12566-
3+A2:2013E. 
Od 8 sierpnia 2015 r. jedyną normą zharmonizowaną dla przydomowych oczyszczalni 
ścieków jest norma EN 12566-3:2005+A2:2013, która została wdrożona do zbioru Polskich 
Norm jako PN EN 12566-3+A2:2013-10.  Zatem czy zamawiający z uwagi na zaistniałe 
zmiany i wymagania jakie muszą spełnić przydomowe oczyszczalnie występując o 
dofinansowanie ze środków UE będzie wymagał zgodności z normą EN 12566-
3:2005+A2:2013? 
Odpowiedź. 1 
Przydomowe oczyszczalnie muszą być zgodne z obecnie obowiązującą normą  PN EN 12566-
3:2005+A2:2013 
Pytanie 2 
Na terenie gminy gdzie będą montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków można się 
spodziewać różnych warunków gruntowych (piasek , glina itp.), również można się 
spodziewać różnej głębokości posadowienia zbiornika oczyszczalni zależnie od głębokości 
wyjścia rury kanalizacyjnej oraz odległości od budynku mieszkalnego, ponadto mogą 
wystąpić wody gruntowe które mogą utrudnić montaż zbiornika oraz  wpływać na jego 
wypieranie i zgniatanie.  Czy zamawiający biorąc pod uwagę wymienione okoliczności, jaki 
będzie wymagał naziom gruntu jaki powinien charakteryzować wytrzymałość zbiornika 
(zbadane zgodnie z PN EN 12566-3:2005+A2:2013) co będzie się przekładać na trwałość 
instalacji i obniżone koszty montażu? 



Odpowiedź. 2 
Wymagana warstwa zasypki minimum 1 m badanie zbiornika wykonane zgodnie  z PN EN 
12566-3:2005+A2:2013 
Pytanie 3 
Biorąc pod uwagę działania serwisowe i dostęp do poszczególnych części oczyszczalni czy 
zamawiający będzie wymagał aby właz rewizyjny był nie mniejszy niż 60 cm 
Odpowiedź. 3 
Rewizja oczyszczalni- właz rewizyjny nie może być mniejszy niż 0,6 m z zabezpieczeniem 
przed przypadkowym otwarciem. 
Pytanie 4 
Oczyszczalnie biologiczne (reaktory oparte na technologii osadu czynnego lub złoża 
biologicznego oraz urządzenia oparte na połączeniu obydwu wymienionych technologii) 
posiadają niezbędne sterowanie które wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność 
oczyszczalnia. Oczyszczalnia może na bieżąco badać napływ ścieku i automatycznie 
dostosowywać pracę oczyszczalni (np. przechodzi w tryb wakacyjny kiedy jest mały napływ 
ścieku i odwrotnie powrót do pracy standardowej). Czy zamawiający będzie wymagał aby 
oczyszczalnia posiadała możliwość kontroli napływu ścieku i nie wymagała interwencji 
użytkownika w sterowane oczyszczalni? 
Odpowiedź. 4 
Sterownik oczyszczalni musi posiadać/realizować następujące funkcje: 
- auto kalibracja bez potrzeby ustawiania i regulacji pracy oczyszczalni przez serwis  - 
samoczynnie dostosowujący się algorytm do ilości ścieków w czterech poziomach: urlop, 
mały dopływ, przepływ nominalny, przepływ przeciążeniowy 
- ciągły monitoring głównych urządzeń wykonawczych, zapis i zgłaszanie awarii. 
- licznik czasu pracy oczyszczalni 
- przypomnienie o serwisie, 
- możliwość współpracy z modemem GSM, 
- wewnętrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczający sterownik przed 
przegrzaniem, 
- wewnętrzne źródło energii podtrzymujące sterownik w przypadku braku zasilania, 
- pomiar rzeczywistego prądu pobieranego przez dmuchawę i zawory, 
- zegar odliczający serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy, 
- tryb umożliwiający sprawdzenie działania dmuchawy i zaworów. 
Sterownik musi być znakowany CE. 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dla potrzeb oceny przydomowej oczyszczalni będzie wymagał pełnego 
raportu w wersji polskiej i angielskiej z badań z godnie z normą z PN EN 12566-
3:2005+A2:2013 
Odpowiedź 5 
Zamawiający nie wymaga raportu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 PZP a jedynie na 
potwierdzenie danych zawartych w ofercie. 
Pytanie 6 
Biologiczne oczyszczalnie w ramach  obsługi wymagają wywóz osadu ze zbiornika 
oczyszczalni. 
Czy zamawiający biorąc pod uwagę koszty eksploatacji oraz wygodę użytkownika będzie 
wymagał aby wywóz osadu był nie częściej niż raz w roku? 
Odpowiedź. 6 
Wymagany wywóz osadu ze zbiornika oczyszczalni  nie częściej niż raz w roku. 
 
 



Pytanie 7 
Czy oferowane oczyszczalnie powinny być badane w warunkach mokrych i czy musi być to 
potwierdzone w raporcie z badań? 
Odpowiedź. 7 
Biorąc wymagania zgodnie z normą PN EN 12566-3:2005+A2:2013 wytrzymałość 
konstrukcyjna oczyszczalni musi byś przebadana w  warunkach mokrych. 
Pytanie 8 
Czy zamawiający dopuszcza stosowanie w oczyszczalniach chemicznych środków 
strącających wspomagających redukcję wskaźników zanieczyszczeń i zwiększających koszt 
eksploatacji systemu? 
Odpowiedź. 8 
Koszty eksploatacji oczyszczalni powinny być jak najniższe i zamawiający nie dopuszcza 
chemicznych środków redukujących wskaźniki zanieczyszczeń. Ponadto urządzenie musi być 
energooszczędne i zużycie energii elektrycznej dla oczyszczalnia dla 4 RLM wymagane 
średnio 0,5 kWh/dobę co jasno i czytelnie musi być potwierdzone raportem z badań w 
laboratorium notyfikowanym. 
Pytanie 9 
Czy do realizowania procesów oczyszczania ścieków zachodzących w urządzeniu 
zamawiający dopuszcza używania alternatywnych podnośników powietrznych i pomp 
mamutowych? Czy system powinien pracować w reżimie SBR? 
Odpowiedź. 9 
Technologia wymagani oczyszczalni może być oparta na osadzie czynnym, złożu 
biologicznym lub połączenia osadu czynnego i złoża biologicznego i uwzględniając jakość i 
oczyszczalnia musi pracować  w technologii SBR. 
Pytanie 10 
Jakie standardy i normy powinno spełniać sterowanie oczyszczalni? 
Odpowiedź. 10 
Deklaracja zgodna z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskie: 
1. Dyrektywa Niskonapięciowa (łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami) 
LVD 2006/95/WE  
2. Kompatybilność Elektromagnetyczna (łącznie ze wszystkimi jej zmianami i 
uzupełnieniami) PN-EN 60730-2-7:2011 
Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie, że nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych oraz 
skręcanych z uwagi na to, że może nastąpić niekontrolowane rozszczelnienie? Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zbiorników monolitycznych? 
Odpowiedź 11 
Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które zostały przebadane i spełniają wymogi  normę 
PN EN 12566-3+A2:2013jednocześnie są wykonane w technologii zbiorników 
monolitycznych. 
Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni zgodnej z aktualnie 
obowiązującą normą 12566-3+A2:2013? Norma na którą Zamawiający się powołuje tj. 
12566-3+A1 została wycofana i zastąpiona 12566-3+A2:2013 http://sklep.pkn.pl/pn-en-
12566-3-a1-2009p.html 
Odpowiedź 12 
Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni które zostały zbadane i spełniają wymogi normy 
PN EN 12566-3+A2:2013Jednocześnie na podstawie art.38 ust 4 ustawy z 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz U. 2015 poz 2164 ze zm) zwany dalej PZP Zamawiający 



dokonuję zmiany wszędzie tam gdzie mowa o PN EN 12566-3+A1:2009 na PE-EN 12566-
3+A2:2013 
Pytanie 13 
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków operacji  typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach  Programu  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym, a przede wszystkim w trosce o 
spełnienie warunków dofinasowania Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty 
kompletnych raportów z badań na zgodność z normą 12566-3 jako dowód zgodności 
oferowanych oczyszczalni? Podkreślamy, że brak wymogu przedstawienia dowodu zgodności 
z normą, a co za tym idzie brak możliwości weryfikacji oczyszczalni pod kątem zgodności, 
naraża Zamawiającego na utratę dofinansowania - tylko kompletne raporty wystawione przez 
niezależną jednostkę notyfikowaną są gwarantem legitymowania się oczyszczalni zgodnością 
z normą. 
Nadmieniamy, że zgodnie z paragrafem 4 ust 11 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
§ 4. Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków określonych w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, spełnia następujące warunki: 
11) będzie zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące 
oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni 
ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie 
przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej 
administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny;  
Odpowiedź 13 
Zamawiający wymaga pełnych raportów 
Pytanie 14 
Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz.U. 2003.153.1503. ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Podkreślamy, że ustawa uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko takie informacje, 
które łącznie spełniają trzy przesłanki: 
-są nieujawnione do wiadomości publicznej,  
-posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa) 
-przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  Czy 
w związku z powyższym Zamawiający odtajni dokumenty ofert które nie spełniają łącznie 
trzech przesłanek np. dysponują nimi konkurenci?  
 



Odpowiedź 14 
Zamawiający będzie wymagał kompletnego raportu z badań zgodnego PN-EN 12566-
3+A2:2013 (wersja polska i angielska). Zamawiający nie wymaga raportu na podstawie art. 
25 ust. 1 pkt. 2PZP, a jedynie na potwierdzenie danych zawartych w ofercie. W przypadku 
utajnienie dokumentów przez wykonawcę, które mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa 
muszą być spełnione  wymagania ustawy. 
Zamawiający w takiej sytuacji postąpi zgodnie z zapisami SIWZ w rozdziale XI oraz ustawą. 
Pytanie 15 
Norma PN-EN 12566-3+A2 w pkt 3.4. s. 9 stanowi, że „Rodzina to grupa wyrobów, dla 
której wybrana(-e), w celu dokonania oceny, właściwość(-ci) jest (są) podobna (-e) dla 
wszystkich wyrobów z grupy. UWAGA 1 W definicji rodziny brane są pod uwagę co 
najmniej podobny kształt, wyposażenie, materiały i warunki użytkowania, a także zapewniona 
jest minimalna przepustowość hydrauliczna i minimalna wytrzymałość konstrukcji 
wszystkich wyrobów należących do rodziny. " 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z podaną definicją Zamawiający nie dopuści 
oczyszczalni które opierają się o zbiorniki o niepodobnym kształcie w ramach jednej rodziny 
oczyszczalni? 
Odpowiedź 15 
Oczyszczalnia musi być zbadana i spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 w tym 
punkt 3 Terminy i definicje pkt 3.4  
Pytanie 16 
W części dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Leśniki, w przedmiarze 
robót branża sanitarna Zamawiający wymaga wykonania ekspertyzy studni głębinowych (dz. 
nr 19/1). Czy po wykonaniu ekspertyzy, z której będzie wynikać konieczność wykonania 
remontu studni Zamawiający przewiduje wykonanie remontu studni? 
Odpowiedź 16 
Zamawiający rezygnuje z wykonania tego punktu. Wykonawca nie ma obowiązku wyceny 
tego punktu w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien pominąć ten punkt w 
kosztorysie ofertowym lub nie wstawiać w nim żadnej wartości  
         Z poważaniem 

        ………………………………. 


