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Postępowanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych –
zapytanie V, znak: ZPU.271.15.2018, prowadzone na podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396)

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
W dniu 25 i 26.10.2018 r. dwóch wykonawców zwróciło się o wyjaśnienia treści zapytania
ofertowego. Poniżej prezentujemy treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z
postanowieniami zapytania ofertowego w tym zakresie.
PYTANIA WYKONAWCY NR 1
Pytanie nr 1 wykonawcy:
„ Wg zapisu w PFU str. 13 pkt. 3.3. „Wykonawca przedstawi swój wariant szczegółów rozwiązania
technicznego w części opisowej oferty”. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza
zaopiniowanie proponowanego rozwiązania z autorem PFU. Z informacji zawartych na stronie
internetowej autora PFU, jego rozwiązanie chronione jest prawami patentowymi, co
uniemożliwia zachowania zasady wolnej konkurencji.
Dodatkowo PFU nie jest kompletne brak załącznika graficznego – mapy zasadniczej, co
uniemożliwia wyciągnięcia wniosków co do proponowanych rozwiązań technologicznych, w
tym 3 stopnia oczyszczania.”
Odpowiedzi zamawiającego:
Fakt sporządzenia PFU przez osobę mającą rozwiązania objęte patentem, nie przesądza o tym, że
zawarte w tym dokumencie rozwiązania objęte są rozwiązaniami zastrzeżonymi. W treści PFU nie
ma żadnego odniesienia do konkretnych rozwiązań, które byłyby objęte ochroną patentową. Według
wiedzy zamawiającego istnieję kilka technologii, spełniających wymagania zawarte w PFU. W
formularzu oferty zawarto część opisową oferty, w formie tabelarycznych oświadczeń. Brak
załącznika graficznego wynika tylko i wyłącznie z faktu, że jest on tożsamy z ogólnie dostępnymi
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informuję, że żaden inny wykonawca, w swoich zapytaniach nie stwierdził problemu z powodu braku
ogólnodostępnej mapy.
PYTANIA WYKONAWCY NR 2
Pytanie wykonawcy:
„Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii spełniającą wszystkie parametry określone w
PFU, jednakże nie posiadającej patentu, który posiada technologia zaproponowana i opisana w
PFU?
Proponowana technologia ma charakter oczyszczalni przepływowej i oparta jest na technologii
osadu czynnego, posiada komory denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadniki wtórne typu
Dortmundzkiego. Posiada komorę osadu nadmiernego stabilizowanego tlenowo w której
zachodzi endogenna respiracja osadu.
W związku z wystosowanym zapytaniem prosimy o przedłużenie składania ofert o siedem dni.”
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza każdą technologię zgodną z założeniami zawartymi w PFU i zapytaniu
ofertowym. W PFU nie są zaproponowane rozwiązania które wskazywałyby na rozwiązania
zastrzeżone ochroną patentową – taka technologia jest jedną z możliwych do zastosowania,
jednakże nie jest jedyna. Możliwe są do zastosowania inne technologie, w pełni zgodne z PFU
i jej modyfikacjami, zawartymi w zapytaniu ofertowym (mającymi właśnie na celu
wyeliminowanie podejrzeń o wskazywanie konkretnego rozwiązania).
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
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