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Sprostowanie do informacji o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych 
odpowiedziach   

 
 
Dotyczy: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki- 
                Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z: 
• art. 284 ust. 2 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – 
dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ/OPZ. 
 
 
W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach: 
1. Po analizie zapisów PFU Wykonawca stwierdza, że w jego ocenie opis przedmiotu 
zamówienia w zakresie opisu prasy odwadniającej wyraźnie wskazuje na urządzenie 
jednego procenta. Jest to niedopuszczalne z punku widzenia PZP. Obowiązek określony w 
art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oznacza dla Zamawiającego konieczność eliminacji z opisu 
przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na 
konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, 
uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z 
zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. W 
ocenie Wykonawcy zachodzi tu pośrednie naruszenie art. 99 ust. 4 Pzp tzn. produkt 
opisany przez Zamawiającego nie będzie nazwany, jednakże wymogi i parametry 
przedmiotu zamówienia zostaną określone tak, że aby je spełnić wykonawca musi 
dostarczyć jeden konkretny produkt. 
2. Prosimy Zamawiającego o wskazanie minimum trzech producentów lub dostawców 
dostępnych na rynku polskim lub europejski urządzeń, których urządzenia spełnią 
wymagane w PFU parametry. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU, nie zachodzi tutaj przesłanka naruszenia zasady 
uczciwej konkurencji .  
Takie prasy na rynku polskim oferują np. firmy Huber, Andritz, Iea. 
 
Zamawiający dopus ci tylko rozwiązania z zachowaniem technologii opisanej w PFU. 
Doboru wydajnos ci prasy dokona projektant w uzgodnieniu z zamawiającym. 

Celem zachowania ro wnowaz nos ci ofert wymaga się od oferenta przedstawienia karty 
katalogowej typoszeregu oferowanej prasy oraz rysunku koncepcyjnego 



 
 

przedstawiającego ustawienie i sposo b montaz u oferowanych urządzen  zgodnie  
z zapisem PFU str. 45. 

 
Ostatecznego doboru urządzeń dokona Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym                      
na etapie projektowania przebudowy oczyszczalni ścieków. 
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
na dzień 18.05.2022 r. godz. 12:00, termin otwarcia ofert na 18.05.2022 r. godz. 13:00 
oraz termin związania ofertą na 16.06.2022 r. 
 
W związku z powyższym zmianie w tym zakresie ulegają zapisy SWZ: 
- Rozdział II ust. 10. Pkt 2) (termin obowiązywania wadium) 
- Rozdział III ust. 1. pkt1) i pkt 3) (termin składania i otwarcia ofert) 
- Rozdział III ust 2. (termin związania ofertą) 
 
 
 
 

/-/ Urszula Bujak 
Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego 

Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód 


