
Żelechlinek, 14.04.2022 r. 
Zamawiający: 
Gmina Żelechlinek 
ul. Plac Tysiąclecia 1 
97-226 Żelechlinek 
 
Nz.: RPR.271.1.3.2022 
 
      Wszyscy wykonawcy zainteresowani   
      złożeniem oferty 
 
 Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Żelechlinku Etap II” 
 
 Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia  
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) 
przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzieloną 
odpowiedzią. 
Zapytanie z dn. 13.04.2022 r. 
 
„Szanowni  Państwo,  
Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawca zwraca się do  
Zamawiającego z pytaniami jak poniżej:  
1.Wykonawca wnosi o podanie rzeczywistej wydajności pompy. Opis technologiczny przedstawia 
wydajność na poziomie 61m3/h (rozdział. 7 pkt.1) natomiast na rysunku nr 4 PB. widnieje wydajność 
na poziomie 28m3/h  
2. Wykonawca wnosi o podanie dokładnej pojemności zbiornika na skratki w obiekcie nr.10 opis 
podaje 240 lub 1000l natomiast na rysunku podane jest 240l  
3. Wykonawca wnosi o uszczegółowienie konstrukcji przykrycia z laminatu poliestrowych w obiekcie 
nr. 1 (sposób mocowania, wymiary poszczególnych paneli oraz wymagania wytrzymałościowe  
4. W punkcie 5.3.3 specyfikacji technicznej ST-1 wskazano, że w każdej komorze jest zainstalowane 
mieszadło oraz żurawiki do podnoszenia, żurawiki te nie są wykazane w opisie technologicznym oraz 
na rysunkach. Czy zamawiający wymaga dostarczenia żurawików do podnoszenia mieszadeł?” 
 
Odpowiedzi Zamawiającego: 
Ad. 1 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem nie obejmuje swym zakresem opisanej 
w powyższym pytaniu pompy. Pompa ta wchodzi w zakres aktualnie trwających prac objętych umową 
na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”. 
 
Ad. 2 
Obiekt nr 10, o który pyta Wykonawca to sitopiaskownik, którego nie obejmuje przedmiot zamówienia 
objęty niniejszym postępowaniem. Sitopiaskownik wchodzi w zakres aktualnie trwających prac 
objętych umową na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”. 
 
Ad.3 
Należy wykonać przykrycia o takich wymiarach i sposobie mocowania, aby były łatwe 
do zdemontowania. Wytrzymałość konstrukcji powinna być zgodnie z przepisami i normami 
wystarczająca na obciążenia śniegiem. 



 
Ad. 4 
Żurawiki do podnoszenia mieszadeł są wykazane w punkcie 4 tabeli znajdującej się w rozdziale 18. 
(Zestawienie urządzeń technologicznych) Opisu technicznego branży technologicznej. Żurawiki należy 
wkalkulować w pozycję nr 1 załącznika 2f – Przedmiar robót. 
 
  
 
         
        Wójt Gminy Żelechlinek 
            /-/ 
           Bogdan Kaczmarek 


