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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 przepompowni ścieków (typu tłocznia) z 

kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec". 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

 

Zgodnie z umieszczoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 10 do SIWZ 

stanowi Projekt budowlany. Zgodnie z pkt 7 – Część technologiczno – instalacyjna został określony 

wymóg zakupu pompowni- tłoczni produkcji spółki HYDRO – VACUUM S.A. Grudziądz typu TSB 

215 z dwiema pompami typu FZB 2.36, których szczegóły określono w ofercie technicznej i 

handlowej załączonej do projektu (por.s.9 ww. projektu). 

Zgodnie z art.29 ust.1,2i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych przedmiot 

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 

”lub równoważny”. 

W ww. postępowaniu wskazano wprost na wymóg zakupu pompowni – tłoczni produkcji spółki 

HYDRO-VACUUM S.A. Brak przy tym żadnego uzasadnienia, a także brak przy tym wskazaniu 

wyrazów „lub równoważny”. 

Powyższe co jest niesporne w orzecznictwie (por. np. wyrok KIO z dnia 16 czerwca 2008r , sygn. Akt 

KIO/UZP533/08, uchwała KIO z dnia 19 lipca 2017r, sygn. Akt KIO/KD 30/17), stanowi rażące 

naruszenie ww. przepisów oraz naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady 

uczciwej konkurencji (art.7 ust.1 Pzp). 

W związku z tym wzywam do niezwłocznego doprowadzenia dokumentacji przetargowej do stanu 

zgodnego z ww. przepisami i zasadami postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego, 

poprzez usunięcie zapisów dotyczących wymogu zakupu pompowni – tłoczni produkcji spółki 

HYDRO-VACUUM S.A. 



Nasze ogłoszenie dotyczące oferty na „Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia z kanałami 

dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec) nr 523885-N-2018 korygujemy 

jak następuje: 

1. Unieważniamy i anulujmy załączniki w opisie pkt. 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 i z opisu 

technicznego wzmianki dotyczące rozwiązań wg dostaw oferty HYDRO-VACUUM S.A. na 

stronach 9, 12 i 13 

2. Pozycję nr 102 w Przedmiarze robót w części technologicznej korygujemy następująco: 

Kompleksowa dostawa i usługi obejmujące: 

2.1. Kompletne wyposażenie przepompowni - tłoczni z orurowaniem i armaturą z montażem         

w studni o średnicy wewnętrznej 2.0m i głębokości według projektu konstrukcyjnego                 

o wydajności 15m
3
/h 

2.2. Szafa zabezpieczająco-sterująca do zabudowy na płycie przykrywającej studnie w 

warunkach atmosferycznych z kompletnym wyposażeniem i systemem GSM do 

zdalnego przekazywania 

2.3. Właz wyjściowy i drabinka wyjściowa bez podestu 

2.4. Wentylacja z antyodorowym filtrem węglowym 

2.5. Dokumentacja fabrycznej instalacji technologicznej, szafy sterowniczej, instrukcja 

obsługi całości urządzeń 

2.6. Transport, montaż w obiekcie budowlanym, rozruch i szkolenie załogi 

2.7 Przegląd pogwarancyjny 24 miesiące od rozruchu 

- całość z materiałów nierdzewnych: stali kwasoodpornych i drobne elementy z tworzyw 

- dostawca udowodni produkcje pompowni - tłoczni od co najmniej 5 lat oraz przedstawi  

referencje od co najmniej 3 użytkowników eksploatujących pompownie – tłocznie przez 

minimum 2 lata każdy 
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