
Brańszczyk, dnia 19.07.2018r. 

RB.I.271.1.2018 

Wykonawcy Wszyscy 

 

Dotyczy:  postępowania pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Ojcowizna gmina Brańszczyk, Numer referencyjny: RB.I.271.1.2018 ogłoszenie nr 582361-

N-2018 z dnia 2018-07-02. 

 
 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku ze złożonym 

zapytaniem Gmina Brańszczyk odpowiada:  
 

Pytanie 1 

Zamawiający informuje, że „Przedmiotem inwestycji jest dostawa, montaż, rozruch i badanie 

ścieku oczyszczonego dla przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania 

ścieków bytowo – gospodarczych….. „. 

Badanie ścieku oczyszczonego odbywa się najczęściej na wybranej ilości wybudowanych 

przydomowych oczyszczalni. Na jakiej próbie ( ilości) wybudowanych oczyszczalni ma 

zostać przeprowadzone badanie ścieku oczyszczonego? 

 

Odpowiedź 

Ilość badań do wykonania ścieków brudnych i oczyszczonych - 20szt  określa załączony 

przedmiar robót. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający w SIWZ wymaga „Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami 

w tym z normą PNEN 12566-3+A2:2013”Natomiast w STWiOR w rozdziale Równoważność 

urządzeń, Zamawiający informuje Badania typu wykonane przez jednostkę notyfikowaną i 

potwierdzające zgodność z norma PN EN 12566-3+A:2009 mają obejmować całą 

oczyszczalnię tzn. wszystkie jej elementy jako całość (osadnik, bioreaktor, itp.)” 

Wnosimy o jednoznaczne określenie normy wymaganej przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby urządzenia były  zgodne z obowiązującymi normami w tym z 

normą PNEN 12566-3+A2:2013. 

 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający w ramach wymogu przedłożenia wraz z ofertą pełnych raportów z badań 

wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z 

wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według procedur określonych w normie 

PN EN 12566-3+A2:2013, będzie jednocześnie wymagał, by do raportów został dołączony 

komplet załączników, np. (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja montażu i 

eksploatacji wraz z potwierdzeniem przez laboratorium notyfikowane (lub opatrzone 

oświadczeniem producenta urządzeń), że ww. dokumenty są zgodne z dokumentami 

dostarczonymi z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami 

określonymi w normie PN EN 12566-3: +A2:2013?   Wymóg taki pozwoli na jednoznaczne 

potwierdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z dokumentami przekazanymi do 

laboratorium wraz z urządzeniami. 



 

Odpowiedź 

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem 

budowlanym. Wykonawca na etapie składania oferty w treści formularza ofertowego 

oświadcza cyt: 

„Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 

warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz załącznikach do niej..…”. 

 

Ponadto, Zamawiający będzie wymagał aby do raportów został dołączony komplet 

załączników. 

 
Pytanie 4 

Zamawiający informuje, że Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest 

potwierdzić, że spełniają stawiane im wymagania poprzez dołączenie do oferty: nazwy 

producenta lub marki oferowanego produktu, pełnej nazwy produktu, jego  dokładnego opisu, 

karty charakterystyki, atesty lub certyfikaty niezależnej jednostki certyfikującej. 

Czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy oferującego urządzenia równoważne 

przedstawienia wraz z ofertą pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium 

notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie 

http://ec.europa.eu/?. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy oferującego urządzenia równoważne 

przedstawienia wraz z ofertą pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium 

notyfikowane. 

 
Pytanie 5 

Zamawiający wymaga, „Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane 

z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub 

rotomuldingu, zapewniając szczelność i trwałość. Nie dopuszcza się zbiorników zgrzewanych 

lub spawanych z uwagi na to , że mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu”. 

Również w STWiOR w rozdziale Równoważność urządzeń, Zamawiający informuje 

„Zbiorniki oczyszczalni powinny być wykonane z polietylenu PEHD w technologii rozdmuchu 

lub rotomouldingu, co zapewnia odpowiednią trwałość z zastrzeżeniem że nie mogą być 

klejone, skręcane lub spawane z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia” 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oczyszczalnie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP),zgodnych z obowiązującymi normami w tym z 

normą PN EN 12566-3+A2:2013? 



Uzasadnienie do pytania: Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem produkt równoważny to 

produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie 

gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który 

proponuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty 

potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w 

pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. 

W związku z powyższym dopuszczenie jako równoważne oczyszczalni wykonanych z żywic 

poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), zdaniem pytającego, jest zasadne i 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 
Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SIWZ cyt. „Ofertą równoważną jest przedmiot lub proponowany materiał 

o takich samych lub lepszych parametrach  technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 

spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji 

projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą 

szczegółową specyfikację z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno 

wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.” 

 
 
Pytanie 6 

Zamawiający informuje „Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, 

zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji 

Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, 

których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp.” 

Praktyka wskazuje, że przy tego rodzaju postępowaniach przetargowych Wykonawcy, jako 

„tajemnicę przedsiębiorstwa” wskazują raporty z badań wystawionych przez laboratorium 

notyfikowane. 

Czy Zamawiający dopuści do utajnienia raportów z badań wystawionych przez laboratorium 

notyfikowane? 

Uzasadnienie do pytania  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. 

Aby uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi ona posiadać 3 cechy: 

1. mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny 

2. być tajemnicą, co oznacza, że nie została ujawniona do publicznej wiadomości 

3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Z powyższego wynika, że informację można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, w sytuacji, 

gdy została: 



a. uznana za poufną, 

b. nie może być ujawniana (wiadoma tylko określonym osobom), 

c. konieczne jest zastosowania zabezpieczeń (fizyczne środki ochrony i instrumenty 

prawne) 

Raporty z badań dla przydomowych oczyszczalni ścieków wystawione przez laboratorium 

notyfikowane przez Komisję Europejską nie spełniają powyższych przesłanek, bowiem 

raporty określają, czy wskazane do badania przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne z 

parametrami opisanymi w normie PN EN 12566-3+A2:2013, w zakresie 

a. skuteczności oczyszczania 

b. wytrzymałości konstrukcyjnej 

c. trwałości 

d. wodoszczelności 

e. odporności na ogień 

Wynika z tego, że raporty jedynie potwierdzają, czy dana instalacja została wykonana 

zgodnie z cytowana normą, a raport nie odnosi się do : 

a. charakteru technicznego przedsiębiorstwa – czyli działalności przedsiębiorstwa 

polegającej na wytwarzaniu przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. 

b. technologii wytwarzania przydomowej oczyszczalni 

c. organizacji przedsiębiorstwa 

W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych należy zaznaczyć, że w rozporządzeniu z 

dnia 17 listopada 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa uszczegółowił wzór i treść 

krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania 

odbiorcy. Podstawowym sposobem udostępniania jest umieszczenie przez producenta kopii 

krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej, z zachowaniem następujących warunków: 

a. należy udostępniać ją przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia do obrotu 

wyrobu budowlanego, objętego tą deklaracją, 

b. należy zapewnić, aby zawartość krajowej deklaracji nie była zmieniana po jej 

udostępnieniu na stronie internetowej; 

c. w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym 

należy wskazać adres strony internetowej, na której krajowa deklaracja jest udostępniona. 

Natomiast sprzedawca/dystrybutor udostępniając wyrób budowlany powinien 

zagwarantować, że deklaracja właściwości użytkowych jest udostępniona odbiorcy wyrobu 

(np. podać adres strony internetowej producenta, gdzie deklaracja jest umieszczona albo 

przekazać ją w formie elektronicznej lub papierowej). 

Podobna sytuacja występuje w przypadku takich dokumentów jak: Dokumentacja 

Techniczno-Ruchowa , czy Instrukcja montażu i eksploatacji. 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Instrukcja montażu i eksploatacji to podstawowe 

dokumenty, które muszą być przekazane każdemu użytkownikowi. Użytkownik natomiast nie 

ma zakazu udostępniania tych dokumentów osobom trzecim, np. firmie konserwującej 

urządzenia. Z powyższego wynika, że uznanie powyższych dokumentów za tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest 

bezzasadne. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy traktować, jako bezskuteczne i powinno 

skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

Ponadto, w świetle wyroków KIO 452/11, 399/11, 100/12 utajnianie raportów 

potwierdzających dane techniczne i parametry eksploatacyjne urządzenia jest 

nieuzasadnione. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nieuzasadnione utajnienie dokumentów 

jest naruszeniem przepisów ustawy Pzp. 



W świetle powyższego wynika, że uznanie raportu z badań wraz z załącznikami takimi 

jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Instrukcja montażu i eksploatacji oraz 

Deklaracja właściwości użytkowych jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest niezasadne. 

 
Odpowiedź 

W przypadku utajnienia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający zbada, 

czy jest ono zasadne i w tym zakresie wystąpi do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia (Wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z 2012-01-18, KIO 59/12). Obowiązkiem zamawiającego jest 

przeprowadzenie indywidualnego badania oferty w każdym przypadku wystąpienia w niej 

informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie zakazu udostępniania 

informacji dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy 

zamawiający w wyniku przeprowadzonego odpowiedniego badania przesądzi, że zastrzeżone 

informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Badanie to powinno polegać na wszechstronnej analizie zarówno 

treści zawartych w zastrzeżonych dokumentach, jak i okoliczności towarzyszących 

zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to być badanie bezkrytyczne, powinno 

być zatem poparte uzyskanymi od wykonawcy dowodami, iż w istocie zastrzeżenie dotyczy 

tajemnicy przedsiębiorstwa, a nie jest np. czynione w celu ograniczenia konkurentom wglądu 

do oferty i jej weryfikacji (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2011-07-01, KIO 1308/11). 

Tajemnica przedsiębiorcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

może dotyczyć podstawowych parametrów technicznych oferowanych urządzeń (np. 

posiadanie certyfikatów). Na ich podstawie bowiem dochodzi do oceny, czy spełniają one 

warunki zawarte w SIWZ (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2011-01-14, KIO 2817/10). 

Jeżeli przedmiot zamówienia został precyzyjnie opisany przez zamawiającego, a zaoferowane 

produkty nie powstały na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienie 

publicznego, to informację o produkcie zaoferowanym przez wykonawcę nie stanowią jego 

„know-how” i jako takie nie mogą być utajnione, a zatem nie mogą być uznane za tajemnicę 

przedsiębiorstwa (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2011-01-12, KIO 2793/10). 

 

 Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i są wiążące dla Wykonawców. 

 Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul 

 

 

 


