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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Grójec  
przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych   warunków 
zamówienia na realizację zadania: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 
pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w 
Grójcu ul. Laskowa, Przedstacyjna". 
 

Pytania i odpowiedzi 
 

1. Istniejący system monitoringu w gm. Grójec jest własnością konkretnego Producenta, co 
narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczony dostęp do innych Oferentów w 
powyższym postępowaniu przetargowym 
 
W związku z powyższym: 
 
- Czy w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp Wykonawca nie powinien jedynie dostosować szaf 
sterowniczych do wymagań zawartych w SIWZ bez konieczności podłączania ich do 
istniejącego systemu monitoringu konkretnego i jedynego Producenta? 
 
- Jeśli Inwestor stwierdzi, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma 
obowiązek wpięcia pompowni do systemu monitoringu to jaki jest koszt wpięcia 
przedmiotowych pompowni? Czy jest on jednakowy dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia? 
 
- Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuszcza zastosowanie równolegle 
odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowowo budowanych przepompowni 
ścieków? 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości funkcjonowania innego systemu monitorowania 
niż obecnie wykorzystywany. Wprowadzenie innego systemu dla każdej nowej 
przepompowni wiązało by się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z 
eksploatacją. 
 
2. W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego cz.2 Pompownie Ścieków z 
przewodami tłocznymi – technologia + konstrukcja zapisano: 
 
„Konstrukcję pompowni P3 Dw = 2,0 i P1, P2 Dw= 1,50m przyjęto w oparciu o rozwiązania 
firmy Sienkiewicz. (…)” 
 
Konstrukcja pompowni jest indywidualnym rozwiązaniem konkretnego producenta 
prefabrykatów betonowych. 
 
Czy zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuszcza konstrukcję pompowni P3 Dw = 
2,0 m w oparciu o rozwiązanie indywidualne innego producenta prefabrykatów betonowych? 
 



Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, pompownię z prefabrykatów 
innego producenta, pod warunkiem, że będzie ono zgodne z projektem, zapisami 
STWIOR, posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. 
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