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Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

                podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa  

                oczyszczalni ścieków” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 

1. Wzór umowy § 12 ust. 7  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru nawet w przypadku wad nieistotnych o ile w trakcie czynności odbiorowych 

Wykonawca tych nie usunie skoro takie działanie jest sprzeczne z istotą umowy o roboty 

budowlane i jako takie nieważne.? Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i ograniczenia 

możliwości nie dokonania odbioru do wypadków nie ukończenia przedmiotu umowy lub w 

sytuacji kiedy w robotach ujawnią się wady istotne.  

 

Odpowiedź: 

 

Patrz „Odpowiedź na pytania 7” z dnia 27.01.2023 r.  - odpowiedź na pytanie nr 8. 

 

Pytanie 2 

2. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych wymagań dla wszystkich kluczowych 

urządzeń, które będą rozpatrywane w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych gdyż 

dokumentacja zawiera wskazania z nazwy produkty konkretnych producentów co jest 

niezgodne z PZP a ponieważ opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny wskazanie 

ww. parametrów pozwoli oferentom na złożenie porównywalnych ofert, w których będą 

uwzględnione ww. parametry. 

 



Odpowiedź: 

 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej" Specyfika projektowanego obiektu powoduje 

brak możliwości opisania urządzeń za pomocą dostatecznie dokładnych określeń stąd w 

dokumentacji projektowej użyto znaków towarowych. Projekt dopuszcza stosowanie urządzeń 

równoważnych, które posiadają nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i 

jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach 

zawartych w pozwoleniu na budowę." Oferowane urządzenia muszą spełniać parametry 

wskazane w dokumentacji z uwzględnieniem wskazanych kryteriów oceny równoważności. 

Udowodnienie równoważności stosowanych rozwiązań jest po stronie Oferenta. Zastosowanie 

urządzeń nie spełniających zapisów SWZ, STWiORB i dokumentacji projektowej powodować 

będzie uznanie oferty jako nieważnej - nie spełniającej zapisów SWZ. 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych regulują zapisy pkt. V ppkt 6-10 SWZ. 
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