
 

          Zawady,  dnia   29 listopada  2019 r.   

ZP. 271.05.2019 

 

 

Do: 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, 

Wąsosz Górny, gmina Popów”   

 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 28.11.2019 r. działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1: 

Dlaczego w dokumentacji technicznej zamawiający zamiesza opis techniczny studni FI1000, 

pochodzący z katalogu produktowego, jednoznacznie wskazującego na roducenta jakim jest 

ROMOLD? 

 

Odpowiedź: 

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - 

zgodność norm  PN-EN 13598-2 i PN-EN 476:2012.  

Z uwagi na specyfikę niektórych elementów przedmiotu zamówienia brak było możliwości 

opisania ich w sposób obiektywny tj. bez podania nazw identyfikujących producenta. Dlatego 

też w tych przypadkach, gdzie nie można było obiektywnie opisać przedmiotu zamówienia 

użyto w projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń) identyfikujące producenta, które w tych przypadkach 

służą jedynie do ustalenia charakterystyki tych materiałów lub urządzeń i Wykonawca ma 

obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości 

zapewniające zgodne z projektami lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Przyjęto 

wszystkie materiały i produkty w gatunku I, wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać 

aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju. Tym 

samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia 

(ogólnie produkty) równoważne innych producentów z zachowaniem tych samych, bądź 

lepszych parametrów technicznych, celem osiągnięcia jak najlepszej funkcjonalności 

przedmiotowej inwestycji z jednoczesnym uzyskaniem akceptacji i uzgodnieniem z Inwestorem 

i Projektantem. 



 
 

W załączonym do przetargu oświadczeniu o równoważności materiałów wskazano 

odniesienie do przedmiotowych studni -  dodatek  nr 14 do SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy intencją zamawiającego było wskazanie konkretnego producenta studni fi1000 jako 

dostawce? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 3: 

Proszę aby zamawiający wskazał min 1 producenta studni FI1000 oprócz ROMOLD , który 

zostanie zaakceptowany na powyższa inwestycje. Opis techniczny zawarty w projekcie 

budowlanym eliminuje wszystkich dostępnych producentów na rynku Polskim z wyłączeniem 

producenta jakim jest ROMOLD. 

 

Odpowiedź: 

      Zgodnie z zamieszczonym oświadczeniem równoważności materiałów – zgodność parametrów 

-  dodatek  nr 14 do SIWZ. 

 

 

 

        Jan Kowalik 

         Wójt Gminy Popów 


