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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
umożliwiająca odprowadzenie wody deszczowej w Sadkowie 
 
 
 
 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 

 
Pytanie 1 Zamawiający w dokumentacji technicznej pkt „2.5 Opis rozwiązań technicznych 
projektowanego modułu rozsączającego”, wymaga zastosowania do rozsączania wód deszczowych 
za pomocą: .... 
„Modułu skrzynek rozsączających z PP  
Wymiary pojedynczej skrzynki: 1,2m/0,6m/0,6m o objętości 432 dm

3 
z kanałem inspekcyjnym  

> 500 mm 

 trzy warstwy skrzynek w układzie 140 szt./1 szt./3 szt. 

 łączna ilość skrzynek 420 szt.  

 łączna powierzchnia 84,0m/1,2m/1,8m 

 objętość magazynująca 172 m
3
 

 studzienki inspekcyjne (rura karbowana) Ø 160 mm – 1 szt. 

 elementy dodatkowe: klipsy łączące, rurki łączące, zaślepki, przyłącza rurowe, adaptery 

 geowłóknina PP, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 14,5 kN/m, wytrzymałość  
na rozciąganie wszerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym  
0,078 m/s, masa powierzchniowa 200 g/m2, grubość 2,3” 

Pragniemy zauważyć, iż wyżej w/w opis jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Wavin o nazwie 
handlowej „Qubick”  ( z kanałem inspekcyjnym > 500 mm, określonymi wymiarami  skrzynek  
oraz parametrami geowłókniny). Według naszej wiedzy tak jednoznaczne opisanie produktu stanowi 
naruszenie ustawy Prawa zamówień publicznych dotyczących zachowania konkurencji, ponieważ  
w Polsce oraz Unii Europejskiej tylko firma Wavin może zaoferować produkt spełniający założenia 
dokumentacji przetargowej. Nie ma innego producenta, który może zaoferować system równoważny  
(przy tek określonych parametrach technicznych) do przedstawionego w opisie technicznym  
oraz specyfikacji technicznej. Zwracamy się więc z prośbą do Zamawiającego, o zmianę wymiarów 
kanału inspekcyjnego oraz zaproponowanych skrzynek, a także parametrów geowłóknina,  
która również według naszej wiedzy odpowiada tylko produktowi firmy Wavin, lub wskazał innych 
producentów systemów rozsączających posiadających system inspekcyjny, których można uznać  
za równoważne. 
 
Odpowiedź 1 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie posługiwał się wskazaniem 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia 
posłużył się oznaczeniami dotyczącymi wymaganych parametrów technicznych, co jest 
wynikiem ograniczeń wynikających z uzyskanego wcześniej pozwolenia wodno prawnego  
(w załączeniu). W związku z powyższym zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania techniczne, są konsekwencją obiektywnych uwarunkowań, jakim podlegać będzie 
realizacja zamówienia 


