
 

 

 

 

GGiB.IV.271.12.2021 
Cisna, dnia 23.12.2021r. 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

       
Odpowiedzi na pytania 

 
Dotyczy postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule 
zaprojektuj i wybuduj” znak sprawy : GGiB.IV.271.12.2021 

 
Identyfikator postępowania: b3ef9c33-a7f6-4aef-9864-7d00389aaf42 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą pzp”, Zamawiający 
informuje: 
 
I. W dniu 21.12.2021r. wpłynęły następujące pytania do treści SWZ: 
 
I. Zamawiający w SWZ oraz PPU wymaga od Wykonawcy  przeprowadzenia badań ścieków 
oczyszczonych potwierdzających efektywność oczyszczania dla co najmniej  10 % 
wybudowanych oczyszczalni. Jest to konieczny warunek odbioru przedmiotu umowy i uznania 
go jako wykonany. 
 
Pytanie 1 :  Która ze stron umowy wykonawczej będzie decydować dla których z wybudowanych 
oczyszczalni mają być przeprowadzone badania ścieków? 
 
Odpowiedź 1: Decyzja dla których z wybudowanych przydomowych oczyszczalni będą 
wykonywane badania ścieków będzie podejmowana przez Zamawiającego i przekazana 
Wykonawcy robót przy uwzględnieniu terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 2 :  Czy Zamawiający przewiduje udzielenia dodatkowego zamówienie na pozostałe 90 
%z wybudowanych oczyszczalni w zakresie przeprowadzenia badania ścieków ? 
 
Odpowiedź 2: Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowego zamówienia na pozostałe 
90 % z wybudowanych oczyszczalni w zakresie przeprowadzania badania ścieków. 
 
II. Zamawiający na str. 27 PFU zapisał : 
„Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót” 
 
Pytanie 3 :  Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca musi opracować STWiORB oraz przedmiary 
robót skoro w innych dokumentach postępowania brak jest takiego wymogu? 
 
Odpowiedź 3: W związku z tym, że zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków Zamawiający informuje, że Wykonawca nie musi 
opracowywać STWiORB oraz przedmiarów robót.  Zamawiający informuje, że dokona 
stosownej zmiany w PFU w tym zakresie. 



 

 

 

 

 
 
III. Zamawiający na str.  18 PFU pkt. H określił wymaganie :  

„W przypadku braku w budynku odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 
należy wykonać zewnętrzne odpowietrzenie elementów przydomowej oczyszczalni ścieków. 
W tym celu należy wykonać przy budynku pion wentylacji zewnętrznej, wyprowadzając 
zakończenie wentylacji ponad połać dachu na co najmniej 60 cm…” 

 
Pytanie 4 : Proszę o wyjaśnienie kto ma wykonać w/w odpowietrzenie ? 
 
Odpowiedź 4: Zamawiający informuje iż zgodnie z SWZ ust.3.1.4. pkt.3 wszelkie prace związane  
z przystosowaniem instalacji wewnętrznych budynku (sanitarnych, elektrycznych itp.) w celu 

przyłączenia POŚ w tym odpowietrzenia pionów kanalizacji  leżą po stronie  użytkowników oczyszczalni 
a nie wykonawcy  Podany opis w zakresie wykonania wentylacji zewnętrznej należy czytać jako 
zalecenia dla w/w użytkowników co zostanie wyraźnie oznaczone w zmienionym PFU 
 
 
IV. Zamawiający w SWZ oraz PFU określa obiekty dla których będą budowane POŚ jako budynki 
mieszkalne z miejscami noclegowymi . W związku z powyższym proszę o odpowiedz na poniższe 
pytania : 
 
Pytanie 5:  Czy wszystkie obiekty które obejmuje zamówienie są budynkami mieszkalnymi? 
 
Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że obiekty objęte zamówieniem są budynkami 
mieszalnymi jednorodzinnymi z miejscami noclegowymi (tzw. agroturystyka). 
 
 
Pytanie 6:  Proszę o wyjaśnienie czy użytkownikami końcowymi POŚ są osoby lub podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą np. prowadzeniem motelu , pensjonatu itp.? 
 
Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że użytkownikami końcowymi POŚ są osoby nie 
prowadzące działalności gospodarczej  w obiektach dla których będą budowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Są to obiekty podane w odpowiedzi nr 5  i nie są to motele ani 
pensjonaty. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają służyć do oczyszczania ścieków bytowych 
odprowadzanych z gospodarstw domowych.     
 
Pytanie 7:  Proszę o wyjaśnienie na jakich zasadach są udostępniane miejsca noclegowe , czy 
mają charakter stały czy też okresowy?  
 
Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że obiekty objęte zamówieniem są budynkami 
mieszalnymi jednorodzinnymi z miejscami noclegowymi (tzw. agroturystyka). Zamawiający nie 
posiada szczegółowej wiedzy o zasadach  udostępniania miejsc noclegowych gdyż są to budynki 
prywatne. Obserwując teren gminy Cisna można przyjąć dużą zmienność oraz okresowość 
w wykorzystaniu miejsc noclegowych. W  okresie maj – sierpień przebywa na terenie gminy 
duża liczba turystów, którzy korzystają z miejsc noclegowych, co zwiększa ilość ścieków. 
W pozostałych miesiącach ilość osób jest zdecydowanie mniejsza, co wiąże się również 
z mniejszą ilością ścieków. Są również okresu gdzie wykorzystanie miejsc noclegowych spada 
praktycznie do zera. Szczegółowe informacje w tym zakresie w zamierzeniu Zamawiającego 
będzie zawierał projekt budowlany opracowany przez wykonawcę który odpowiednio 



 

 

 

 

uwzględni zmienność w ilości odprowadzanych ścieków oraz maksymalne rzeczywiste 
obciążenie. Zamawiający podał do zamówienia publicznego wszystkie dane jakie pozyskał od 
użytkowników POŚ.   
 
V. Zamawiający w PFU nie określił parametrów POŚ w zakresie maksymalnego obciążenia 
dobowego. Dla wskazanych typoszeregów oczyszczalni w szczególności dla RLM  powyżej 30, 
co ma znaczenie w zakresie prawa wodnego i wystąpienia obowiązku uzyskania pozwolenie 
wodnoprawnego. 
 
Pytanie 8:  Proszę o wyjaśnienie czy dla dużych oczyszczalni np. obsługujących powyżej 35 RLM 
nie wystąpi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z tytułu przekroczenie 
dobowego obciążenia 5m3 ? 
 
Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że obiekty objęte zamówieniem są budynkami 
mieszalnymi jednorodzinnymi z miejscami noclegowymi (tzw. agroturystyka). Zamawiający 
w złożonym wniosku o dofinansowanie założył dla wybranej technologii i dobranych 
odpowiednio urządzeń ilość odprowadzonych ścieków bytowych na poziomie 80 litrów na 
dobę.  
W związku z tym, Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania pozwoleń 
wodnoprawnych w postępowaniu ani przekroczenia dobowego obciążenia powyżej 5m3. 
 
 
Pytanie 9:  Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przypadku 
w którym wystąpi konieczność uzyskania pozwolenia  wodnoprawnego ? Jeśli tak to w jaki 
sposób będzie to rozliczone z Wykonawcą oraz czy Wykonawca uzyska dodatkowy czas na 
wykonanie przedmiotu zamówienia ? 
 
Odpowiedź 9:  Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania pozwoleń 
wodnoprawnych w postępowaniu. Zamawiający w Projektowanych postanowieniach umowy 
zawarł stosowne zapisy które umożliwiają zmianę wynagrodzenia jeśli wystąpią roboty 
dodatkowe jak również zmianę terminu wykonania zamówienia. Ale jak wyżej – na stan obecny 
Zamawiający nie przewiduje wykorzystanie tych zapisów dla przypadku podanego w pytaniu 
nr.9 
 
 
Pytanie 10: Czy Zamawiający przewiduje  możliwość wystąpienia przypadku w którym wystąpi 
konieczność uzyskania pozwolenia  na budowę? 
  
Odpowiedź 10:  Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę 
w postępowaniu . Zaplanowane oczyszczalnie przydomowe wymagają jedynie zgłoszenia robót 
do Starosty Leskiego.  
 
Pytanie 11:  Proszę o wyjaśnienia jaki podmiot lub osoba będzie zobligowany do 
przeprowadzania badań ścieków które zostaną określone w wydanych pozwoleniach 
wodnoprawnych ? 
 
Odpowiedź 11: Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania pozwoleń 
wodnoprawnych w ramach przedmiotu zamówienia . W przypadkach szczególnych np. zmiany 



 

 

 

 

użytkownika POŚ w trakcie realizacji projektu ( dla którego akurat taki obowiązek wystąpi ) za 
przeprowadzanie badań ścieków będzie odpowiedzialny użytkownik POŚ. 
 

VI. Zamawiający w SWZ na str. 6  ust. 3.1.4  pkt.1. pisze : 

„Zamawiający z uwagi na zawartą umowę z podmiotem trzecim na obsługę geodezyjną 

zobowiązuje się do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla każdej z 

wybudowanych POŚ…..”   

Jednocześnie Zamawiający wymaga w umowie w §10 ust.2 pkt.3  w ramach odbioru końcowego 

przekazania dokumentacji powykonawczej której składnikiem jest geodezyjna dokumentacja 

powykonawcza. 

Pytanie 12:  Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość 
i terminowość przekazania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej? 

 
Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakość 
i terminowość przekazania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Zamawiający posiada 
podpisaną umowę z podmiotem trzecim na obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia. 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza będzie wykonywana na zlecenie Zamawiającego po 
bezusterkowym odbiorze wykonanych robót. Stosowne zmiany w tym zakresie zostaną 
wprowadzone do Projektowanych postanowień umowy oraz do PFU - w wersji po aktualizacji .  


