
Poddębice, dnia 15.12.2014 r. 

 

 

Wyjaśnienia 
 

Dotyczące realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu” 
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2014 r. przesłane faksem przez Wykonawcę o 

następującej treści: 

Po przeanalizowaniu treści SIWZ wraz z załącznikami min. w postaci projektu autorstwa 

HYDRO-SAN mgr inż. Kazimierz Kościelny, wnosimy o odstąpienie od wymogu stawianego oferentom, 

aby załączali do oferty komplet dokumentów wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, które 

wg autora projektu mają poświadczać o spełnieniu warunku równoważności w stosunku do urządzeń 

producenta wskazanego w dokumentacji projektowej tj. firmy INSTALCOMPACT. W szczególności 

mamy tu na myśli wymóg stawiany w opisie projektowym aby załączyć do oferty min: 

– atesty PZH na kompletne zestawy aeracji, filtracji, pompy płucznej, dmuchawy i rozdzielni 

pneumatycznej, 

– rysunki technicznych w skali: rzut z góry, frontu, przekrój pionowy, przekrój poziomy 

– graficzny schemat płukania filtrów, 

– graficzny schemat instalacji sterującej 

 Wymaganie od oferentów aby składali dokumenty na potwierdzenie nieokreślonych 

kryteriów (bez możliwości porównania z dokumentacją techniczną firmy INSTALCOMPACT), nie 

mających nic wspólnego z osiągnięciem wymaganego efektu technologicznego a także brak 

precyzyjnego określenie kryteriów równoważności, nosi znamiona próby naruszenia zasady uczciwej 

konkurencji oraz równego dostępu do zamówień z rynku publicznego. Całkowicie niezgodne z duchem 

ustawy Prawo zamówień publicznych jest wymaganie zbędnych dokumentów, które absolutnie nie 

nawiązują do merytorycznej oceny równoznaczności. 

 Przypominamy zatem Państwu, że zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo zamówień 

publicznych, do oceny równoważności należy przyjąć tylko te kryteria które są niezbędne dla 

osiągnięcia zakładanego efektu technologicznego. Dopuszczanie w SIWZ rozwiązania równoważnego 

nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać 

wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta. Wykazanie równoważności 

nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego 

wymagania Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za 

pomocą innych rozwiązań technicznych. Zatem, zgodnie z literą prawa i orzecznictwem – urządzenia 

proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami 

(na przykład materiałowymi lub) jak te, które podane były SIWZ. Pomocniczo, cytujemy poniżej 

stosowne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej: 

 

 



sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, 

które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, 

tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do 

produktu referencyjnego cechy i parametry”. 

sygn. akt KIO/UZP 967/09 „pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, 

ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych oraz czyniłoby możliwość 

oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia.” 

I dalej: 

„Wskazanie dopuszczalnego zakresu równoważności ofert skład orzekający Izby uznaje co najmniej za 

pożądane w świetle zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a nadto przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazującego opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję”. 

 Wnosimy zatem o zmianę zapisów w tym zakresie i dopuszczenie do postępowania 

wykonawców, którzy spełniają wymogi merytoryczne, tj oferują urządzenia w pełni równoważne do 

projektowanych w oparciu o jasne i czytelne kryteria oceny równoważności tj. wydajność, moc, 

przepływy, wysokość podnoszenia itp. Wnioskujemy o przedstawienie precyzyjnego opisu przedmiotu 

zamówienia bez używania nazw własnych i konieczności przedstawiania dokumentów, które w żaden 

sposób nie potwierdzają równoważności urządzeń, a stanowią tylko pretekst do zablokowania 

dostępu do zamówienia dla szerszej grupy oferentów. Jeśli Zamawiający uważa, że wymagane 

dokumenty są niezbędne aby spełnić warunki udziału w postępowaniu, wnosimy o opublikowanie 

wymienionych powyżej dokumentów, które dotyczą urządzeń oferowanych przez producenta 

wskazanego w dokumentacji projektowej tj. firmy INSTALCOMPACT. Opublikowanie tych dokumentów 

umożliwi sprawdzenie, czy wskazany w projekcie producent na pewno spełnia wszystkie postawione 

w nim wymogi szczegółowe. 

 Ponadto wnioskujemy o odstąpienie od wymogu załączania do oferty przetargowej 

dodatkowych referencji, opisanych na stronie 31 i 32 projektu branży sanitarnej, które dotyczą 

urządzeń równoważnych jakie wykonawca zamierza zaoferować. Przypominamy, że wymóg ten stoi w 

sprzeczności z zapisami pkt. 7.2.2 SIWZ. Wymóg postawiony przez Zamawiającego dotyczy li tylko 

„należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 robót budowlanych, obejmujących 

swoim zakresem przebudowę stacji uzdatniania wody o wartości każdej co najmniej 900.00,00 zł”. Nie 

ma zatem mowy o opisywaniu w załączanych listach referencyjnych, jakiego rodzaju urządzenia były 

montowane na zrealizowanych SUW i że mają one mieć charakter równoważny do produktów firmy 

INSTALCOMPACT. 

 Wyrażamy nadzieję, że litera prawa – a w szczególności zapisy ustawy PZP – będą stanowić 

jedynie kryteria przy podejmowaniu decyzji o wyłonieniu Wykonawcy do realizacji zadania 

inwestycyjnego pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu”. 

 Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, w której Zamawiający podtrzyma wymagania opisane w 

projekcie stanowiącym załącznik do SIWZ, dokonamy zgłoszenia tego faktu do odpowiednich 

instytucji zajmujących się przestrzeganiem zapisów ustawy PZP a także zwalczaniem praktyk 

monopolistycznych i korupcyjnych tj.: Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zawnioskujemy do w/w instytucji o 

zbadanie zgodności z obowiązującym prawem procederu jaki obserwujemy od kilku miesięcy, 

polegającego na napastliwym domaganiu od Oferentów występujących na rynku zamówień 



publicznych, aby poddawali się oni dyktatowi jednej z firm produkcyjnych. W środowisku branżowym 

znana jest doskonale metodologia działań tej firmy, realizowanych za pośrednictwem wielu firm 

projektowych i niestety również Zamawiających dysponujących środkami publicznymi. Jesteśmy 

obecnie bardzo mocno zdeterminowani aby ukrócić ten niezgodny z prawem proceder, wpływający na 

niepotrzebne zwiększanie kosztów realizowanych inwestycji publicznych, poprzez nieuzasadnione 

zakupy bardzo drogich instalacji technologicznych na realizowanych Stacjach Uzdatniania Wody. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  wyjaśnia: 

 

Zamawiający wymaga aby zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej i SIWZ dołączyć 

komplet dokumentów. Równoważność została w sposób precyzyjny określona w dodatkowych 

informacjach istotnych dla przedmiotu zamówienia zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.  

Referencje wynikające z SIWZ są referencjami stawianymi podmiotowo w stosunku do 

Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej należy dołączyć referencje, które dotyczą 

urządzeń równoważnych jakie Wykonawca zamierza zaoferować.  Zatem zapisy te nie wykluczają się z 

zapisami pkt. 7.2.2 SIWZ mówiącym o zrealizowaniu przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, co 

najmniej 3 robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem przebudowę stacji uzdatniania wody o 

 wartości każdej co najmniej 900.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


