
Nr sprawy : ROG. 271.7.2014.                                                               Zębowice, dnia 04.09.2014r

        
ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w

postępowaniu wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Nr 259202 - 2014 z dnia 04.08.2014r

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  :
Konsorcjum firm :

A.P.U.K EKOLA. Grzegorz Cieliszak – Pełnomocnik
Ul. Ossowskiego 53c

46-203 Kluczbork
Partner : Firma Ekologiczna EKOLA. Aleksandra Cieliszak.

Ul. Ossowskiego 53c
46-203 Kluczbork

Cena oferty wynosi 4.150.183,59 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca  składający  ofertę  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  wymagania
Zamawiającego.  Treść  oferty  jest  zgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.   Cena  oferty  nie  przekracza  kwoty,  którą  Zamawiający  przeznaczył  na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją o cenach ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w zł brutto

1 Bio – Nova Sp. z.o.o
Ul. Jana Brzechwy 3
51-141 Wrocław

4.688.761,22
Oferta odrzucona

2 Konsorcjum firm :
A.P.U.K EKOLA. Grzegorz Cieliszak – 
Pełnomocnik
Ul. Ossowskiego 53c
46-203 Kluczbork
Parner : Firma Ekologiczna EKOLA. Aleksandra 
Cieliszak.
Ul. Ossowskiego 53c
46-203 Kluczbork

4.150.183,59



3 Przedsiębiorstwo Budowlano – Modernizacyjno
– Handlowe
MODERN-BU. s.c
Edward i Marcin Strugała
Ul. Oleska 406
42-161 Starokrzepice

4.291.764,12

4 Konsorcjum firm :
FLIS. Marcin Flis – Pełnomocnik
Ul. Ireny Kosmowskiej 1/4
20-815 Lublin
Partner : Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Montażowe FLISBUD. 
Stanisław Flis
Ul. Juliana Bruna 9/214

5.685.798,00
Oferta odrzucona

Informacja o odrzuceniu ofert :
Zamawiający postanawia odrzucić oferty złożone przez :

1. Konsorcjum firm :
FLIS. Marcin Flis – Pełnomocnik
Ul. Ireny Kosmowskiej 1/4
20-815 Lublin
Partner : Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe FLISBUD. 
Stanisław Flis
Ul. Juliana Bruna 9/214

Uzasadnienie :
Zamawiający wymagał  aby oferowane przydomowe oczyszczanie ścieków 
pracowały w technologi i  tarczowego złoża obrotowego dobranych 
odpowiednio dla RLM. Wymagania w zakresie technologii  określono w 
przedmiarach robót,  a także w udzielonej odpowiedzi  Nr 17 w zawiadomieniu 
z dnia 07.08.2014r. Wykonawca zaoferował oczyszczalnie typu BIOTIC 
produkcji  AQUATECH Sp.  z  o.o.  z  Łomży działające w technologi i  mechaniczno
- biologicznej z  zastosowaniem trzech komór oczyszczania :
I  – komory wstępnej procesu oczyszczania,  gdzie oczyszczanie wstępne 
odbywa się na kracie, a nie na tarczowym złożu obrotowym,
II  – komory czynnej,
I I I  – komory oczyszczania wtórnego.
Przedstawiona technologia nie odpowiada technologi i  wymaganej  przez 
Zamawiającego i  jej  działanie odpowiada zasadzie opartej  na bioreaktorach 
SBR, a nie na tarczowym złożu obrotowym.
W tej sytuacji  oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego i podlega 
odrzuceniu na podstawie art.  89 ust.  1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty przekazano dla wykonawcy w dniu 29.08.2014r.

2. Bio – Nova Sp. z.o.o
Ul. Jana Brzechwy 3
51-141 Wrocław



Uzasadnienie :
W dniu 01.09.2014r Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty
w zakresie dotyczącym przydomowych oczyszczalni ścieków powyżej 6 RLM. Wykonawca w
swojej  ofercie  wskazał,  że  wywóz osadu będzie  następował  częściej  niż  to  wymagano w
rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 15 ) SIWZ. Zamawiający wymagał aby wywóz osadu nie następował
częściej niż jeden raz w roku.
Wykonawca  nie  wyjaśnił  w  sposób  wystarczający,  że  z  oferowanej  oczyszczalni  ścieków
BioDisc  typu  BB przeznaczonej  dla  12 RLM, osad  będzie  usuwany nie  częściej  niż  co 12
miesięcy.
Wykonawca w wyjaśnieniu zaznaczył, iż zrzut ścieków do oczyszczalni będzie wynosił 35-80
l/M/d  (litrów/Mieszkańca/dobę),  natomiast  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z  dnia 14 stycznia 2002 r.  w sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia
wody, jest to poziom zużycia dla obiektu nie posiadającego stałego dostępu do wody oraz
toalety  zlokalizowanej  w  obrębie  domostwa.  Takich  gospodarstw  domowych  na  terenie
Gminy Zębowice nie ma. W związku z powyższym, jako najniższą wartość należy przyjmować
ilość zużywanej wody na poziomie co najmniej 85 l/M/d, a bezpieczną wartością jest 150
l/M/d. Zgodnie z literaturą średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków wynosi 165-200 l/M/d.
Dlatego nie można zaakceptować wyjaśnienia, że zużycie wody będzie wynosiło 35-80 l/M/d.
Ilość  zużywanej  wody  nie  wpływa na  zawartość  zawiesin  w  ściekach.  Wraz  ze  wzrostem
zużycia  następuje  tylko  zmiana  stężenia,  a  nie  ładunku  zanieczyszczeń.  W  związku  z
powyższym  rozumowanie,  iż  zmniejszenie  zużycia  wody  zmniejszy  zapotrzebowanie  na
pojemność  osadnika  i  wydłuży  okres  między  usuwaniem  osadu,  jest  błędne.  (literatura:
Leksykon Przydomowych Oczyszczalni Ścieków Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko Warszawa
2007r.,  Kanalizacja Wsi R. Błażejewski Poznań 2003r., Urządzenia do oczyszczania ścieków,
projektowanie przykłady obliczeń Zbigniew Heidrich, Andrzej  Witkowski  Warszawa 2005r.,
kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków Karl i Klaus Imhoff Bydgosz 1996r.).
Ponadto  należy  zwrócić  uwagę,  że  w  opisie  urządzeń  załączonym  do  postępowania
przetargowego wskazano wyraźnie ilość ścieków, którą należy się kierować przy doborze
proponowanego rozwiązania w ofercie – jest to 200 l/M/d.
Zgodnie  z  informacjami  producenta  uzyskanymi  ze  strony internetowej  przydomowe
oczyszczalnie ścieków BioDisc typu BB ( dla 12 RLM ) należy opróżniać ( w przybliżeniu –
tzn. nie rzadziej niż ) co 6 miesięcy.
W tej  sytuacji  oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego i podlega 
odrzuceniu na podstawie art.  89 ust.  1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa :
W postępowaniu planowana była aukcja elektroniczna, jednakże z uwagi na brak trzech
ofert  niepodlegających  odrzuceniu  –  unieważnia  się  zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w
aukcji elektronicznej przesłane do wykonawców  w dniu 29.08.2014r.
Podstawa  prawna  :  art.  91a  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. )

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa.
Zamawiający planuje zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż dniu 
10.09.2014r.2014r



Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice i na stronie 
internetowej : www.zebowice.pl , www.zebowice.biuletyn.info.pl    w dniu 04.09.2014r.

Wójt Gminy Zębowice
Waldemar Czaja

Otrzymują :
Bio – Nova Sp. z.o.o
Ul. Jana Brzechwy 3
51-141 Wrocław
e-mail : biuro@bio-nova.com.pl

Konsorcjum firm :
A.P.U.K EKOLA. Grzegorz Cieliszak – Pełnomocnik
Ul. Ossowskiego 53c
46-203 Kluczbork
e-mail : g@oczyszczalnie.sciekow.pl 
Parner : Firma Ekologiczna EKOLA. Aleksandra Cieliszak.
Ul. Ossowskiego 53c
46-203 Kluczbork

Przedsiębiorstwo Budowlano – Modernizacyjno – Handlowe
MODERN-BUD s.c
Edward i Marcin Strugała
Ul. Oleska 406
42-161 Starokrzepice
e-mail : biuro@modern-bud.pl 

Konsorcjum firm :
FLIS. Marcin Flis – Pełnomocnik
Ul. Ireny Kosmowskiej 1/4
20-815 Lublin
e-mail : marcinflis@op.pl 
Partner : Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe FLISBUD. 
Stanisław Flis
Ul. Juliana Bruna 9/214
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