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Zamawiający – Gmina Ciepielów,  ul.  Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, działając  

na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 28.07.2022 r. wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ/zapytania dotyczącego postępowania pn. „Kompleksowe 

rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę 

Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody” (Część I – „Budowa Oczyszczalni ścieków w 

Ciepielowie”) będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.07.2022 r., udziela 

następujących wyjaśnień:  

 

Treść zapytania:  

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz uzupełnienie 

brakującej dokumentacji.  

1. Wnosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienia zbrojenia dla 

zbiornika nr 6 (projekt zamienny).  

2. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru dla obiektu nr 6. Zgodnie z przedmiaru 

zbiornik ma być wykonany jako prefabrykowana studnia z ostrzem, natomiast zgodnie z 

rysunkiem TE43.00 zbiornik jest monolityczny z monolityczną płytą denną. 

3. Wnioskujemy o korektę przedmiaru dla obiektu nr 6. W pozycji 11. Podana jest błędna 

objętość płyty dachowej.  

4. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru dla obiektu nr 6 w związku z projektem 

zamiennym. 

5. Wnosimy o udostępnienie opisu technicznego dla budynku technicznego i reaktorów. 

6. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutu stropu w budynku nr 1 (budynek socjalno-

techniczny) oraz ujednolicenie rodzaju stropu jaki ma zostać wykonany (zgodnie z 

opisem jest to strop Porotherm, a według przedmiaru wykonać należy strop DZ lub 

Terriva).” 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1. Zamawiający udostępnia rysunki konstrukcyjne oraz zestawienia zbrojenia dla 

zbiornika nr 6 (pliki: RYS. KONSTR. ob.6 - rys. szal..pdf, RYS. KONSTR. ob.6 - 

zbrojenie.pdf). 

Ad.. 2. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar (plik: Przedmiar - 6.pdf). 

Ad. 3. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar (plik: Przedmiar - 6.pdf). 

Ad. 4. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar (plik: Przedmiar - 6.pdf). 

Ad. 5. Zamawiający udostępnia opisu techniczny dla budynku technicznego i reaktorów (plik: 

opis techniczny budynek techniczny reaktory.pdf). Dodatkowo zamawiający załącza opis 

zbiornika magazynowego osadu – obiekt 6 (plik: ZBIORNIK OSADU OB 6 opis.pdf). 
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Ad. 6. Strop należy przyjąć i wykonać zgodnie z opisem technicznym – strop Porotherm. 

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

 

 


