
Znak sprawy: ZP .271.01.2022 

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji  

                                    sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci  

                                    wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków  

                                    w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

                                    rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

                                    na lata 2014-2020.                                                                                          

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 

 

Psary, dnia 03.02.2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Psary 

ul. Malinowicka 4 
42-512 Psary 

Adres do korespondencji: 

Urząd Gminy w Psarach 
ul. Malinowicka 4 

42-512 Psary 

 

wg rozdzielnika 

 

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.  

Pytanie nr 1. 

W nazwie przedmiotowego zamówienia jest informacja o zakupie wyposażenia dla 

oczyszczalni ścieków w Malinowicach. W dokumentacji technicznej i przedmiarach nie ma 

żadnych danych na ten temat. Wobec powyższego pytam czy należy wycenić materiały do 

wyposażenia oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to jakie są to materiały. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że w nazwie zamówienia zawarto 

informację o realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnów i Psary 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji 

współfinansowanej ze środków PROW 2014-2020. Tytuł i zakres operacji objętej 

dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 obejmuje również zakup wyposażenia 

oczyszczalni ścieków w Malinowicach, natomiast nie jest to przedmiotem niniejszego 

zamówienia. Stąd też w dokumentacji technicznej i przedmiarach nie ma żadnych informacji na 

ten temat. Nie należy zatem wyceniać materiałów do wyposażenia oczyszczalni ścieków. Zakup 

wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach będzie przedmiotem odrębnego 

postępowania. 

Odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ  

i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.  

 

Zatwierdzam 

       Wójt 

Tomasz Sadłoń 

       
Rozdzielnik: 

1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/psary  

2. aa 

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 

ustawy pzp, na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci 

wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni 

ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

https://platformazakupowa.pl/pn/psary

