




































Odpowiedzi do pytań 
1. Dokumentacja – posiadanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji.
Odpowiedź na pyt 1.1, 1.2, 1.3. Urząd Gminy ogłaszając przetarg musi posiadać wymagane 
prawem pozwolenia, natomiast nie jest zobowiązane do zamieszczania tych pozwoleń do 
materiałów przetargowych. Oczyszczalnie ścieków będą wprowadzały oczyszczone ścieki 
do gruntu, nie do urządzeń wodnych jak oferent sugeruje. W związku z tym obowiązują 
zapisy paragrafu 11.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. o 
wprowadzaniu ścieków do ziemi pochodzących z własnego gospodarstwa domowego w 
ilości  mniejszej  niż  5 m3/d.  i  o  redukcji  BZT5 większej  niż  20% i  redukcji  zawiesiny 
większej niż 50%. Są to oczyszczalnie z przedziału 0-2000 RLM a nie 2000 – 9999 RLM. 
Na takich warunkach wydano odnośne pozwolenia na budowę. 
2. Zgodność projektu z zapisami aktów wykonawczych.
Obowiązkiem każdego z oferentów jest zapoznanie się z dołączoną dokumentacją z należytą 
starannością i ze zrozumieniem. Zaproponowane w projekcie oczyszczalnie lub każde inne 
do nich równoważne muszą spełniać wymogi Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. zał. nr. 1. Przytoczone przez oferenta redukcje zanieczyszczeń BZT5 – 20% 
i Zawiesina ogólna 50% dla 5 oczyszczalni są zgodnie z zapisami paragrafu 11.1 pkt. 5 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. o wprowadzaniu ścieków do 
ziemi pochodzących z własnego gospodarstwa w ilości mniejszej niż 5 m3/d. i o redukcji 
BZT5 większej niż 20% i redukcji zawiesiny większej niż 50%.  
3. Zgodność zamówienia z Polskimi Normami.
Opracowany  projekt  jest  zgodny  z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  i  Polskimi 
Normami.
Weryfikacja projektu dla typowych i prostych rozwiązań technicznym nie jest wymagana. 
Norma zharmonizowana PN-EN 12566-3 +A1:2009 o treści „ Małe oczyszczalnie ścieków 
dla  obliczeniowej  liczby  mieszkańców  (OLM)  do  50  –  część  3  .  Kontenerowe  i/lub 
montowane n miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków” ma wymagalność od 1.11.2010 
r.,  czyli  zarówno  na  czas  opracowania  projektu,  jak  i  ogłoszonego  przetargu  nie  jest 
obligatoryjna. Co za tym idzie przytaczany znak CE na wyrobie będzie wymagany również 
od 1.11.2010r. 
Zaproponowana przez biuro projektów oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi tej normy i 
każde inne rozwiązanie techniczne musi je również spełniać. Na dzień dzisiejszy nie ma 
podstawy żądania od producenta znaku CE\ na ten wyrób. 
4. Opracowane projekty nie przewidują zagłębienia zbiorników większego niż 0.6 m. Z tego 
względu  wytrzymałość  zbiornika  oczyszczalni  na  obciążenie  naziomem  nie  może  być 
mniejsza niż 0.6 m. warstwy gruntu. Deklaracja takiej wytrzymałości została podana przez 
producenta.  Mając  jednak  na  uwadze  równoważność  rozwiązań  może  być  zastosowany 
każdy zbiornik o wytrzymałości obciążeniem naziomem 0.6 m. lub większej. 
5.  Zgodnie  z  zapisami  w  projekcie  mogą  być  zastosowane  rozwiązania  równoważne, 
zarówno odnośnie rozwiązań technologicznych jak i technicznych. Z jednej strony oferent 
w  pkt  5  rozpisuje  się  na  temat  „uczciwej  konkurencji”  a  z  drugiej  strony  pytaniem 
zbiorczym w pkt. 5.1 takiej neguje. Zaprojektowane oczyszczalnie ścieków musza spełniać 
wymogi  celu  jakiemu  mają  służyć.  Projekt  techniczny  poprzez  indywidualny  dobór 
poszczególnych urządzeń wraz z ich lokalizacją zdefiniował minimalny zakres zamówienia. 
Ponieważ  są  to  rozwiązania  i  urządzenia  powszechnie  stosowane  nie  ma  ograniczeń  w 
dostępie  do  nich.  Warunkiem spełnienia  wymogów projektu  jest  zabudowanie  urządzeń 
zdefiniowanych  w  przetargu.  Projektant  nie  ma  możliwości  stworzenia  projektu 
uniwersalnego pasującego do większości rozwiązań oferowanych na rynku. Zaprojektowane 



oczyszczalnie muszą spełnić cel jakiemu mają służyć, czyli oczyszczać ścieki do zadanej 
wartości. Dlatego warunkiem podstawowym gwarantującym spełnienie tych wymogów jest 
zachowanie  równoważności  rozwiązań  (odnośny  zapis  w  specyfikacji).  Pozwolenie  na 
budowę wydano również na określony zakres robót i wyposażenia dla każdej oczyszczalni 
oddzielnie.  Za  zastosowanie  rozwiązań  nierównoważnych  strona  projektowa  nie  może 
odpowiadać. 


