
Radomsko, 07.05.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nr sprawy: BZP  147082-2014

Dotyczy: postępowania przetargowego  na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 
Radomsko Kontrakt 2 Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, 
Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. 
Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska ”

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający 
przedstawia następujące wyjaśnienie:

Pytanie:
Czy Zamawiający  zgodnie  z  Ustawą (Prawo  zamówień  publicznych)  z  dnia  29.01.2004 rozdz.  2  Art.30 
opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich 
Norm przenoszących  normy  zharmonizowane,  dopuszcza  na  w/w  zadaniu  możliwość  zamiany  obiektu 
tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni 
typu  suchego  z  pompami  z  wirnikiem  otwartym  typu  Vortex  zapewniającego  wolny  przelot  dla 
zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane 
w  projekcie  budowlanym,  pod  warunkiem  zapewnienia  parametrów  nie  gorszych  niż  określone  w 
dokumentacji  projektowej.  Wskazane  w  dokumentacji  projektowej  parametry  należy  przyjąć  jako 
przykładowe parametry minimalne  oczekiwane  i zalecane  przez Projektanta,  które służą doprecyzowaniu 
przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako podstawa do wszelkich wyliczeń i obliczeń. Wykonawca 
winien  wykazać,  że oferowane  przez  niego  materiały,  urządzenia  spełniają  wymagania określone  przez  
Projektanta  lub  je  przewyższają.  W tym  celu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  złożenia  do  oferty 
stosownych dokumentów określonych  w   rozdziale 3 pkt. 4 SIWZ.
Ponadto zgodnie z rys. nr 6 oraz nr 30 – TŁOCZNIA P5 i P1 zawartym w dokumentacji projektowej tłocznia 
ścieków musi posiadać separator części stałych (klapy cedzące).
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