
Pytania - odpowiedzi 
Prezes PWiK w Sierakowicach, w odpowiedzi na zapytania wykonawców wyjaśnia: 

Pyt. 1 

Czy w świetle znowelizowanego art. 30 Pzp wymienione w specyfikacji wyroby 

budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących 

normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla: 

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 120-50-1:2002 

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 

Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do „wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z (…) Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie”, a 
zgodnie z zapisami STWiOR „Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo”. 

 

Pyt. 2 

Wy myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej 

nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do uŜytku i do obrotu 

wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i 

szczegółowymi. Wobec powyŜszego, czy od wykonawcy robót będzie Ŝądane 

stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów 

opisanych pytaniu 1. 

Zgodnie z zapisami Projektu umowy Wykonawca robót zobowiązany będzie do stosowania po 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną 
wykonanego przedmiotu umowy. Zamawiający nie będzie Ŝądał oświadczeń przywołujących 
normy dla zastosowanych materiałów, poniewaŜ Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedstawiania przy wystąpieniu o zgodę na zastosowanie danego materiału, wszelkich 
dokumentów potwierdzających jego dopuszczalność do stosowania. 

 

Pyt. 3 

Dlaczego wzór umowy w § 10 nie określa kar umownych od Zamawiającego na 

wypadek odstąpienia przez niego od umowy na warunkach innych niŜ przewidziane w 

§ 11, ani na wypadek zwłoki z przystąpieniem do czynności odbiorowych? 

W projekcie umowy w § 11, Zamawiający określił podstawy odstąpienia od umowy, zgodne z 
warunkami określonymi  w Kodeksie cywilnym. Innych podstaw do odstąpienia od umowy nie 
ma. Nie są prawnie dopuszczalne moŜliwości odstąpienia od umowy na innych warunkach, 



aniŜeli przewidziane w § 11 Projektu umowy, zatem projekt umowy nie określa kar umownych 
na te okoliczności. 

 

Pyt. 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie interpretacji zapisu „oraz pełnił funkcję 

kierownika robót przy budowie sieci kanalizacji o długości min 10 km” znajdującego 

się w SIWZ ppkt. 2c pkt. B w rozdziale IV pn.: „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu”.  

Przedmiotem robót którego dotyczy zapytanie jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje,  budowa kolektorów tłocznych 
z jedenastoma sieciowymi i dwu lokalnymi przepompowni ścieków, dlatego Zamawiający 
wymaga, aby przedstawiona  przez wykonawcę w ofercie osoba do pełnienia funkcji 
kierownika robót elektrycznych, posiadała doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 
robót elektrycznych przy budowie sieci kanalizacji o długości min. 10 km. 
 

 


