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

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 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 17.03.2021 r. zapytania 

dotyczącego postępowania na zadanie pn. „Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie” 

będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.03.2021 r., udziela następujących 

wyjaśnień:  

 

Treść zapytania:  

„Szanowni Państwo, firma … zwaną dalej Wykonawcą wnosi o udzielenie odpowiedzi na 

pytania do postępowania przetargowego pn.: „Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie”: 

1. W dokumentacji udostępnionej na stronie Zamawiającego brak dokumentacji technicznej 

dotyczącej konstrukcji, przyłączy zewnętrznych wod.-kan. i c.o., przyłącza energetycznego, 

Wykonawca wnioskuje o udostepnienie dokumentacji konstrukcyjnej. 

2. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego brak opini geotechnicznej. 

3. Wykonawca wnioskuje o udostępnienie pozwolenia na budowę. 

4. Wykonawca wnosi o udostępnienie szczegółu rozwiązania połączenia niecki, rynny 

przelewowej oraz plaży. 

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż pod niecką basenu nie jest wymagane wykonanie 

płyty 

fundamentowej oraz ścian żelbetowych w niecce basenowej. 

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż odwodnienie plaży basenowej ma być tylko z jednej 

strony zgodnie z rzutami pozostała część plaży bez odwodnienia.” 

 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1. Przebieg przyłączy oraz użyte materiały zgodnie z załączoną częścią rysunkową (PZT, 

rzuty kondygnacji, rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, aksonometria instalacji wodociągowej). 

Sposób prowadzenia robót zgodnie z załączonym opisem oraz SST. 

Ad. 2. Opinia geotechniczna wraz z niniejszą informacją została udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.   

Ad. 3. Decyzja pozwolenie na budowę wraz z niniejszą informacją została udostępniona na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

mailto:gmina@ciepielow.pl


Strona 2 z 2 
 

Ad. 4. Szczegół rozwiązania niecki, rynny przelewowej oraz plaży – wg załączonego rysunku 

(wraz z niniejszą informacją została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania) lub wg rozwiązania wykonawcy, po akceptacji przez projektanta. 

Ad. 5. Pod niecką basenu przewiduje się wykonanie płyty fundamentowej, wg dokumentacji 

załączonej do postępowania. 

Ad. 6. Odwodnienie plaży basenowej tylko z jednej strony, zgodnie z rysunkami zawartymi w 

dokumentacji. 

 

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

 

     Artur Szewczyk 

 

           Wójt Gminy Ciepielów 

 


