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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU 

 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: JRP.7013.7.2012, którego przedmiotem jest budowa lokalnych przepompowni ścieków sanitarnych w 

Helu, realizowana w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” w dniu: 08.11.2012 Zamawiający otrzymał 

zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

 

Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

Pyt. 1 Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 

Prawa Zamówień Publicznych wymienione w 

specyfikacji wyroby budowlane powinny 

spełniać wymagania wynikające z Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie PN-PE 

(normy zharmonizowane), a w szczególności 

dla: 

- przepompowni ścieków, wymagania normy 

PN-EN 12050-1:2002, 

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-

EN 12050-4:2002. 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją 

budowlaną, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego i normami (SIWZ – wzór umowy - 

§ 1 ust. 2). Jeżeli przepisy szczegółowe nakazują stosowanie materiałów 

budowlanych zgodnych z odpowiednimi normami, Wykonawca ma obowiązek 

ich zastosowania. 
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Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

Pyt. 2 W myśl art. 8 yst. 5 Ustawy o systemie oceny 

zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z 

dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do 

użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających 

oznakowania zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec 

powyższego, czy od wykonawcy robót będzie 

żądane stosowne oświadczenia na wymienioną 

okoliczność w odniesieniu do wyrobów 

opisanych w pytaniu 1. 

 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawiania do akceptacji 

dokumentów potwierdzających iż materiały zastosowane do wykonania 

zamówienia są zgodne z odpowiednimi unormowaniami prawa polskiego 

poprzez przedstawienie: 

a) certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną; 

b) deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą 

Techniczną); 

c) certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście 

wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji). 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

Data upublicznienia wykonawcom wyjaśnień SIWZ: 09.11.2012.  

 

 

Burmistrz Helu  

Mirosław Wądołowski (-) 


