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Łomianki, dnia 28.05.2021r 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO NA: 

„BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W ULICY ROLNICZEJ W GMINIE ŁOMIANKI, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA 

Z ULICĄ WIKLINOWĄ DO GRANICY Z GMINĄ CZOSNÓW”  - NR SPRAWY 

JRP/ZWIK/ZP/PN/14/04/2021 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą PZP” informuje, że 

w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. 

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający wyjaśnia.  

 

PYTANIE NR 1: 

Zgodnie z rysunkami pompowni podano konkretnego producenta uszczelek dla zbiorników pompowni, 

 a także wykładzin ścian zewnętrznych. Zgodnie z PZP zapis ten narusza przepisy dotyczące opisywania 

przedmiotu zamówienia a także utrudnia uczciwa konkurencję. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, iż wskazanie konkretnego producenta uszczelek miało za zadanie 

scharakteryzowanie wymaganych parametrów technicznych zaprojektowanych uszczelek. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta niż wskazany. Warunkiem jest wskazanie 

konkretnego rozwiązania technicznego, które posiada parametry zgodne z przedstawionymi w 

dokumentacji technicznej. W tym celu, zgodnie z zapisami Rozdziału V (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

ust. 6 oraz ust. 7 SWZ, należy załączyć wypełnioną tabelę równoważności (załącznik nr 9 SWZ), która 

pozwoli Zamawiającemu na zbadaniu równoważności zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 
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PYTANIE NR 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonanie uszczelnienia wewnętrznych ścian pompowni w 

innej równoważnej technologii niż wykładziny PP? 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, iż ewentualne dopuszczenie równoważnej technologii wymaga wskazania 

konkretnego rozwiązania technicznego, które posiada parametry zgodne z przedstawionymi w 

dokumentacji technicznej. W tym celu, zgodnie z zapisami Rozdziału V (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

ust. 6 oraz ust. 7 SWZ, należy załączyć wypełnioną tabelę równoważności (Załącznik nr 9 SWZ), która 

pozwoli Zamawiającemu na zbadaniu równoważności zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIA SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW. 
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