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GŁÓWNY KSIĘGOWY 

NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ 

im. Powstania Warszawskiego 

 

aa 

     
Dot.: postępowania nr 5/FI/AG/16 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż oraz uruchomienie oczyszczalni ścieków 

wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w PSG Lesznowola. 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, 

w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), na które Zamawiający udziela następującej 

odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: W opisie przedmiotu zamówienia określono, że oczyszczalnia musi posiadać certyfikat na 

zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Przywołana norma dotyczy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla oczyszczalni do 50 RLM. W SIWZ określono, że należy zaprojektować oczyszczalnię dla 200 

RLM. Stąd w/w norma nie obejmuje oczyszczalni o tej wielkości. Dla oczyszczalni o tej wielkości konieczne 

jest zaprojektowanie określonego, indywidualnego, ciągu technologicznego oczyszczania, m.in.  z obróbką 

wstępną ścieków surowych oraz zagospodarowaniem osadu nadmiernego.  

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania certyfikatu dla tej oczyszczalni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie podtrzymuje wymogu posiadania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 

12566-3+A1:2009 oczyszczalni będącej przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 2: W SIWZ określono, termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 20.11.2016r. Podany termin 

jest terminem nierealnym. Omawiana oczyszczalnia ścieków wymaga uzyskania określonych uzgodnień, 

a przede wszystkim pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.  

Orientacyjne terminy uzyskania uzgodnień: 

• Mapy do celów projektowych – min. 3 tygodnie 

• Badania geologiczne – min. 2 tygodnie 

• Pozwolenie wodnoprawne – min. 4 tygodnie 

• Pozwolenie na budowę – 65 dni 

• Dostawa, montaż oczyszczalni, zagospodarowanie terenu – 4 tygodnie 

Stąd minimalny okres realizacji zamówienia – 5 m-cy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 3: Czy teren oczyszczalni jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub 

czy Zamawiający posiada decyzje lokalizacyjną dla terenu oczyszczalni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej dla nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków. 

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, zgodnie z PFU, leży po stronie przyszłego Wykonawcy projektu i samej 

oczyszczalni.  

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela rowu melioracyjnego na odprowadzanie ścieków 

z oczyszczalni w określonej ilości (120 m3/d) 

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodnoprawnym, Właścicielem 

rowu melioracyjnego w miejscu wprowadzenia ścieków z oczyszczalni ścieków jest Skarb Państwa, a na 

dalszym odcinku – Lasy Państwowe. Dla istniejącej oczyszczalni jest zgoda na odprowadzenie ścieków do 

rowu melioracyjnego.  

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

Z poważaniem 

 

płk SG Krzysztof CZYŻ 


