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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przebudowa ulicy Fiderkiewicza. Znak sprawy 

ZP.271.15.TOM.2018. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” poniżej 

przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z odpowiedzią Zamawiającego na te pytania. 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z zapisami STWOiRB (saniatarna) oraz projektu budowlanego (TOM 1 – PZT) należy 

zastosować skrzynki skrzynki Drainfix Twin 1/1 co wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta – 

Hauraton i uniemożliwia uczciwa konkurencje wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r poz.423) (stan prawny na dzień 16 

kwietnia 2014r) art. 29. Na rynku polskim znajduje się wiele rozwiązań opartych na skrzynkach 

rozsączających lecz o innych wymiarach. Czy jako parametr równoważności Zamawiający przyjmuje 

pojemność użytkowa zbiorników, opartych na skrzynkach Wavin Qbic/BB o innych wymiarach,  

o wytrzymałości dopuszczającej zastosowanej we wskazanej lokalizacji tj. ruch kołowy 

ciężki SLW60? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w rozdziale I pkt 7 SIWZ wskazał, że w przypadku, gdy w dokumentacji 

technicznej pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem 

parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, 

jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów 

wskazanych w dokumentacji technicznej. Tym samym Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

ZP.271.15.TOM.2018.EP 

  

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie nw. zamówienia 
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producenta zbiorników, przy zachowaniu wskazanej pojemności użytkowej, która jest wyznacznikiem 

dla tych produktów. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana 

będzie aprobata IBDIM? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa aprobata będzie wymagana. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania skrzynki Q-bic/BB firmy Wavin które swoimi parametrami 

wytrzymałościowymi, funkcjonalnymi i użytkowymi spełniają założenia projektowe? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest tożsama jak w odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
/ - / 

       Łukasz Stępień 

 


