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wyjaśnienie tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie 

zmówienia publicznego na roboty budowlane  p.n.  „Inwestycje w obrębie 
oczyszczalni ścieków” – Zadanie 03/IA w ramach „ Programu gospodarki wodno-
ściekowej w Tarnobrzegu ” do Zamawiającego zostały wniesione pytania do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – Jednostka 
Realizująca Projekt odpowiada na zadane pytania Wykonawców o treści: 
 

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień 
Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać 
wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
PN-EN ( normy zharmonizowane ), a w szczególności dla: 
 - przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002 
 - zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 
 - studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 

1917:2004 ? 
Wyroby budowlane wymienione w SIWZ winny spełnia ć wymagania 
wynikaj ące z Polskich Norm przenosz ących normy europejskie PN-EN . 
 
2. W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i 

jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do 
obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy 
robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w 
odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1 ? 

Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć deklaracj ę zgodno ści dostawcy 
wyrobu lub systemu. 
 

Tarnobrzeg, dn: 3 kwietnia 2008 r. 
 
     
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
                (podpis Kierownika zamawiającego) 


