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Czarnocin, dnia 20.08.2014 r.
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1:
Czy zamawiający wymaga aby wszystkie przydomowe oczyszczalnie były zabezpieczone na wypadek przepięcia, skoków napięcia, zwarcia itp. odpowiednimi bezpiecznikami?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 2:
Czy zamawiający zgromadził już wszystkie wpłaty od mieszkańców. Jeśli nie, czy Zamawiający po protokolarnym przekazaniu placu budowy będzie uzależniał wejście Wykonawcy na daną posesję od uzyskania wpłaty
kwoty własnej każdego mieszkańca ?
Odpowiedź: Nie zostały zgromadzone wszystkie wpłaty i zamawiający będzie uzależniał wejście na posesję od uzyskanych wpłat.
Pytanie 3:
Wg orzecznictwa KIO celem badań wyrobu budowlanego jest ocena zgodności zaproponowanych wyrobów z
normami zharmonizowanymi, które określają parametry konieczne do spełniania wymogów określonych w danej normie. Jednocześnie orzecznictwo KIO stwierdza jednoznacznie, że raporty z badań wstępnych typu wyrobu, które potwierdzają że dany wyrób spełnia określone w normie wymagania, nie zawierają informacji podlegających ochronie w świetle przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z kolei naczelną zasadą postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy PZP, jest ich jawność. Czy zatem gmina dopuszcza niezgodne z prawem utajnienie raportów z badań wstępnych typu oczyszczalni przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane UE zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, na postawie których producent wystawił
deklarację właściwości użytkowych wyrobu, i jednocześnie na podstawie których Zamawiający dokonuje oceny ofert?
Odpowiedź: Raporty nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.
Pytanie 4:
Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz oczyszczalni są źródłem gazów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy
poziomem ścieków, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający
domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku.
Czy Zamawiający żąda w ramach wykonywanych prac, wyprowadzenia wentylacji wysokiej każdej wybudowanej oczyszczalni ponad połać dachu?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 5:
Zamawiający w przedmiarze robót i STWiOR nie precyzuje sposobu włączenia się w instalacje elektryczną
budynku, które bardzo często nie spełniają obecnych norm.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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a)
Czy zamawiający wymaga aby wszystkie przydomowe oczyszczalnie były zabezpieczone na wypadek
przepięcia, skoków napięcia, zwarcia itp. odpowiednimi bezpiecznikami?
b) Czy Zamawiający żąda by punkt rozdziału z systemu TNC na TNS w miejscu montażu zabezpieczenia
różnicowo-prądowego odpowiednio uziemić.
Odpowiedź:
Ad. a) Tak
Ad) b) Tak
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