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Sprawa: Wyja nienia do Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia zamówienia publicznego pn.
„Budowa podci nieniowej pompowni cieków wraz z ruroci giem t ocznym, drog  dojazdow  i
przy czami przy ul. Surzyna w I owej” Nr og oszenia w BZP 221023-2009.

Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówie  publicznych do Zamawiaj cego wp yn o zapytanie o
wyja nienie tre ci SFIZ:

Pytanie 1. Czy w wietle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówie  Publicznych wymienione
w specyfikacji wyroby budowlane powinny spe nia  wymagania wynikaj ce z Polskich Norm
przenosz cych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególno ci dla:

-przepompowni cieków, wymagania normy PN-EN 120050-1:2002

-zaworów zwrotnych, wymagania normy Pn-EN 12050-4:2002

Pytanie 2.W my l art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodno ci z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z
dnia 15.12.2006 zabrania si  wprowadzania do u ytku i do obrotu wyrobów nie posiadaj cych
oznakowania zgodno ci z wymaganiami zasadniczymi i szczegó owymi. Wobec powy szego, czy od
wykonawcy robót b dzie dane stosowne o wiadczenie na wymienion  okoliczno  w odniesieniu
do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Pytanie 3. Czy t ocznia cieków powinna posiada  mo liwo  przedmuchiwania przewodu t ocznego
spr onym powietrzem, aby w ten sposób zapobiega  zagniwaniu w nim cieków i powstawaniu
odorów.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1. Wyroby budowlane powinny spe nia  wymagania wynikaj ce z polskich norm
przenosz cych normy europejskie (zharmonizowane). Przywo ane normy nie dotycz
przedmiotowego  post powania poniewa  nie dotycz  zewn trznych systemów kanalizacyjnych.

Pytanie 2. Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane  mo na  stosowa   przy wykonywaniu robót
budowlanych wy cznie wyroby, które zosta y wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odr bnymi tj. mi dzy innymi ustawa o systemie oceny zgodno ci.

Pytanie 3.Przedmiot zamówienia nie przewiduje zastosowania mo liwo ci  przedmuchiwania
spr onym powietrzem przewodu t ocznego.


